
   Klub přátel psů pražských krysaříků, z.s.       

Zápis z náhradní členské schůze KPPPK 
konané dne 15.9.2018 na Višňové 

 
Za výbor přítomny: 
Bc. Janková, Ing. Krčková, p.Čiháková,  
p.Králíčková  a p.Hrbková- omluvena 
 
Za kárnou a revizní komisi přítomna: 
p. Machálková 
 
Počet přítomných členů KPPPK dle prezenční listiny: 24 
 
Program:  

1) Přivítání členů a zahájení schůze 
2) Ověření/prohlášení o usnášeníschopnosti 
3) Volba komisí (návrhová, mandátová) 
4) Klubové normativy – Stanovy, Zápisní a Bonitační řád   

5) Termín následující ČS 
6) Přijetí usnesení  

Bod 1) 

Členská schůze byla zahájena v 8 hodin. Vzhledem k počtu přítomných členů byla 

svolána Náhradní členská schůze na 15.9.2018 v 9 hodin. 

Předsedkyně klubu přivítala všechny přítomné.  

V úvodu schůze na podnět p. Šalomové podal výbor vysvětlení k situaci ohledně 

informování P ČMKU 

 

Bod 2) 

Přítomno bylo 24 členů klubu a členská schůze byla prohlášena za usnášení schopnou. 

 

Bod 3)  

Následně proběhla volba návrhové a mandátové komise. Navržení členové byli 

jednohlasně schváleni. (24 hlasů)  

 

• Složení návrhové komise   Ing. Krčková 

                                                        Bc. Janková 

              p. Machálková 

 

• Složení mandátové komise   p. Jakubíková 

                                                                p. Němcová 

              p. Šalomová 

 

 

 

 



Bod 4) 

Předsedkyně seznámila přítomné s předem anoncovaným programem ČS a vyzvala 

k jeho případnému doplnění. 

• hlasování o návrhu klubových normativů od p. Hrbkové    

6 pro/ 18 proti / 0 zdržel se 

 

• hlasování o návrhu klubových normativů od p. Ing. Krčkové 

10 pro/ 11 proti / 3 zdržel se 

 

• hlasování o návrhu klubových normativů od. p. Čihákové 

8 pro/ 12 proti / 4 zdržel se 

 

ČS většinou schválila návrh Ing. Krčkové 

Po hlasování odešlo 6 členů. 

 

Bod 5) 

ČS schválila usnesení 

18 pro/ 0 proti / 0 zdržel se 

 

 
   Klub přátel psů pražských krysaříků, z.s.       

usnesení z náhradní členské schůze KPPPK 
konané dne 15.9.2018 na Višňové 

Bod 1)  

Přítomno bylo dle prezenční listiny 24 členů klubu a členská schůze byla prohlášena za 

usnášení schopnou.  Náhradní členská schůze vzala na vědomí vysvětlení výboru ohledně 

komunikace s P ČMKU. 

Bod 2)  

Byla schválena návrhová a mandátová komise.  24 pro/0 proti/0 zdržel se  

• Složení návrhové komise: Ing. Krčková, Bc.Janková, p.Machálková 

• Složení mandátové komise p. Jakubíková, p. Němcová p. Šalomová 

Bod 3) 

ČS schválila normativy návrhované Ing. Krčkovou 

 

Bod 4)ČS schválila přednesené usnesení z náhradní členské schůze konané dne 

15.9.2018. 18 pro/ 0 proti /0 zdržel se 

 


