Klub přátel psů pražských krysaříků, z.s.

Zápis z členské schůze KPPPK
konané dne 22.5.2021 v Nové Živohošti
Za výbor přítomny:
Bc. Janková, Ing. Krčková, p. Čiháková, p. Králíčková, p. Hrbková
Za revizní komisi přítomna:
p. Machálková
Omluvena: p. Kopečková
Počet přítomných členů KPPPK dle prezenční listiny: 23
Počet přítomných nečlenů: 4

Program:
1) Přivítání členů a zahájení schůze
2) Ověření/prohlášení o usnášeníschopnosti
3) Volba komisí (návrhová, mandátová, volební)
4) Schválení/doplnění programu schůze
5) Zpráva výboru
6) Zpráva KRK
8) Klubové akce 2021/2022 – termíny a zajištění
9) Výše zápisného a členského příspěvku
10) Různé
• neoprávněné užívání dat z databáze klubu
• veřejné chování člena v rozporu se Stanovami KPPPK z.s.
• návrh na změnu Stanov KPPPK z.s v bodě 4.1
• návrh změny specifikace kategorie členských poplatků
• návrh na změnu Zápisního řádu KPPPK z.s bodě V.2
11) Volby do výboru a KRK
12) Termín následující ČS
13) Přijetí usnesení

Bod 1)
Členská schůze byla zahájena v 15:00 hodin. Přítomno 15 členů Klubu přátel psů pražských krysaříků, z.s.
(dále jen KPPPK).
Byl aplikován postup dle NOZ a Stanov KPPPK a byla svolána náhradní členská schůze s totožným
programem a začátkem ve 17:00 hodin.
Členská schůze byla znovu zahájena v 17:00 hodin.
Všem členům byly při prezenci předány volební a hlasovací lístky.
Předsedkyně klubu přivítala všechny přítomné a poděkovala za jejich účast.
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Bod 2)
Přítomno bylo 23 členů klubu a členská schůze (dále jen ČS) byla prohlášena za usnášeníschopnou.

Bod 3)
Následně proběhla volba návrhové, mandátové a volební komise.
Navržení členové byli jednohlasně schváleni.
▫ Složení návrhové komise: Bc. Janková, p. Hrušková, Ing. Krčková
▫ Složení mandátové a volební komise: MVDr. Macků, p. Jakubíková, p. Tvrzníková
Schválení přítomnosti nečlenů na jednání ČS.
Odsouhlaseno jednomyslně.

Bod 4)
Předsedkyně seznámila přítomné s předem anoncovaným programem ČS a vyzvala k jeho případnému
doplnění.
Paní Hrbková vznesla protinávrh na změnu bodů programu. Navrhovala volby do výboru a KRK zařadit jako
první bod programu.
ČS hlasovala o návrhu a následně o protinávrhu.
ČS schválila původní pořadí bodů programu.

Bod 5)
Zpráva hlavní poradkyně chovu Ing. Krčkové o vývoji chovu PK.
o Byly předloženy statistiky z monitorovaných dat za roky 2015-2020 týkající se výšky a výsledků
vyšetření patel bonitovaných jedinců a barev všech narozených jedinců.
o Byly rovněž předloženy statistické výstupy s podrobným komentářem z kontrol vrhů narozených v roce
2020 a rozšířené statistiky narozených štěňat za roky 2015-2020.
Mgr. Dana Kafková – CHS Tarim - členka Klubu přátel psů pražských krysaříků
Uskutečnila neplánovaný vrh K Tarim narozený 21.04.2021. Matka vrhu Kajetána Podskalské Dolejší je
narozena 19.03.2012. Jedná se tedy o pokračování v chovu na feně, která již dosáhla ukončeného 8. roku
života, tedy hraničního věku stanoveného normativy pro možnou reprodukci.
Krytí feny proběhlo bez vědomí klubu a udělení případné výjimky, bez dodání potvrzení veterinárního lékaře
o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav feny umožňuje březost bez nadměrných
rizik.
ČS vzala na vědomí zprávu HPCH.
ČS žádá udělení napomenutí v souladu s normativy KPPPK a vyšetření s doložením parentity uskutečněného
vrhu K Tarim před vystavením PP. Náklady testů parentity hradí chovatelka paní Mgr. Dana Kafková.
ČS schválila tyto návrhy.
ČS pověřuje výbor klubu přepracováním Kárného řádu KPPPK. Aktualizovaný řád bude předložen
následující ČS.

Bod 6)
Souhrnná zpráva předsedkyně klubu
- byla přednesena zpráva zahrnující mimo jiné:
o specifika vyplývající z mimořádných opatření v souvislosti s covid pandemií ovlivňující způsob a formu
některých činností klubu
- upuštění od pořádání Světové výstavy PK v ČR v roce 2020 vzhledem k celosvětové korona situaci
o aktualizace informací a doložení ověřených formulářů ke Spolkovému rejstříku u Městského soudu a
autorizovaná podání do Sbírky listin – účetní závěrky, stanovy, zápisy
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o informace týkající se nastavení rutinních servisních úkonů pro členy a chovatele, provozního a finančního
chodu klubu, spolupráce s ČMKU, organizace a zajištění všech akcí klubu a souvisejících náležitostí,
úkoly a zadání pro další období
o paní Čiháková doplnila aktuální provozní informace týkající se webu a databáze KPPPK a nastínila
zvažované úpravy pro lepší uživatelskou obsluhu a možnost detailnější filtrace dostupných dat
o informace ke Světové výstavě psů 2021=World dog show 2021 (WDS)
- Výstaviště BVV BRNO v termínu 30.09.-3.10.2021(čtvrtek až neděle)
- uskutečnění akce a podmínky účasti se budou řídit aktuálně platnými protipandemickými opatřeními
- PK se vystavuje v neděli (plus možnost účasti na CAC výstavě při WDS ve středu a na mimo.SV PK
v sobotu)
- propagační info stánek klubu – paní Machálková je ochotna zaštítit jeho chod (pokud bude otevřen)
- ukázky/představení plemene v rámci doprovodných programů pravděpodobně nebude možné
realizovat
o klubu byla schválena možnost pořádání mimořádné Speciální výstavy PK při WDS 2021
- termín: sobota 2.10., místo BVV Brno
- celkového zajištění příprav a průběhu se ujali manželé Hruškovi
o členům byl poskytnut k seznámení „otevřený dopis“ výboru
- výzva uvedených osob k upuštění od výstavy a umožnění veterinární bonitace namísto plnohodnotné
klubem pořádané s verifikovanými výstupy pro účel zjednodušeného uchovňování jedinců v době
vládních omezení
- kromě toho, že list neobsahuje základní formální náležitosti otevřeného dopisu (ani jméno
podávajícího + podpis, jen parafa), je aktuálně bezpředmětný, protože jakmile to bylo možné, klub
uspořádal všechny akce, neovlivnitelná prodleva byla minimální, o postupu byli členi informování
prostřednictvím webu klubu
- k iniciování dopisu se přihlásila paní Hrbková, ta ale bohužel nikdy dříve takový (ani žádný jiný)
návrh výboru k projednání nepředložila
- vyvstala diskuze k možnostem a podmínkám uchovňování v době případných dalších vládních
mimořádných opatření omezujících standardní průběh akcí a shromažďování
Odchází dva členové – přítomno 21.
o MVDr. Macků navrhuje vypracování „pandemického chovatelského plánu“ – nouzový plán uchovňování
s umožněnou dočasnou změnou chovných podmínek
ČS pověřuje výbor klubu vypracováním pandemického chovatelského plánu, který bude předložen
následující ČS.
o poděkování členkám výboru, KRK, PCH za práci pro klub, poděkování sponzorům a partnerům klubu
ČS vzala na vědomí zprávu předsedkyně klubu o činnosti výboru a klubu za uplynulé období.

Bod 7)
Zpráva předsedkyně Kontrolní a revizní komise paní Machálkové
-

nebyly zjištěny žádné závady v hospodaření klubu
konečný stav účtu KPPPK byl ke dni 22.05.2021 v celkové výši 210 874,48,- Kč

ČS vzala na vědomí zprávu KRK.
ČS vzala na vědomí finanční zprávu za rok 2020.
ČS vzala na vědomí navrhovaný rozpočet příjmů a výdajů pro rok 2021.
Paní Zuzana Machálková se z časových důvodů rozhodla dále nekandidovat ve volbách do orgánů klubu.
Předsedkyně klubu Bc. Helena Janková poděkovala paní Machálkové za dlouholetou práci činovníka ve
prospěch klubu.
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Bod 8)
Novelizace Zápisního řádu ČMKU
-

předsedkyně seznámila ČS se změnami v Zápisním řádu ČMKU - platnost od 1.4.2021 a nezbytností
úprav ZŘ KPPPK

ČS vzala na vědomí změny v ZŘ ČMKU a souhlasí s úpravami Zápisního řádu KPPPK.

Bod 9)
Plán akcí na rok 2021-2022
Mimořádná SV PK při WDS BRNO - 02.10.2021 - akci zajišťují manželé Hruškovi.
Návrh na přesun KV PK (bez KV) z 11.09.2021 na 20.11.2021.
KV PK +bonitace +ČS
SV PK+ bonitace
KV PK (bez KV) + bonitace

05.03.2022
23.- 24.07.2022
17.- 18.09.2022

Konání všech akcí je závislé na aktuálních opatřeních vlády v závislosti na epidemiologické situaci v daném
období. Pokud nebude možné uvedené akce realizovat, bude výborem stanoveno nové datum a místo konání.
ČS schválila předložené termíny navrhovaných akcí roku 2021 a 2022.
Odchází 2 - přítomno 19.

Bod 10)
Členské příspěvky na rok 2022
Byla projednávána výše členských příspěvků na rok 2022.
Výše členských poplatků zůstává nezměněna, tj. 300,-Kč/rok + 100,-Kč zápisné.
Datum splatnosti členského příspěvku na rok 2022 je 31.12.2021.
Podán návrh na jednotné snížení členského poplatku pro nezletilé a osoby nad 60let na 150,-Kč/rok
(+ jednorázové zápisné).
ČS jednohlasně schválila kategorizaci a výši členských příspěvků na rok 2022.
Odchází dva členové – přítomno 17.

Bod 11)
Různé
ČS schválila udělení napomenutí pro paní Lenku Hrubou za neoprávněné používání informací z databáze
KPPPK.
ČS projednala veřejné chování člena v rozporu se Stanovami KPPPK.
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Bod 12)
Volby do výboru a KRK
- v souladu s normativy KPPPK proběhly volby s následujícími výsledky:
Výbor KPPPK
Předseda: Bc. Helena Janková
HPCH:
Ing. Ivana Krčková
Jednatelka: p. Pavla Čiháková
Člen:
p. Jitka Králíčková
Člen:
p. Irena Němcová
Kontrolní a revizní komise KPPPK
Předseda: p. Alena Křivánková
Člen:
p. Eva Hrušková
Člen:
p. Pavlína Cmíralová

Bod 13)
Termín následující členské schůze v roce 2022
Navržena sobota 5.3.2022 po Klubové výstavě PK.
ČS jednohlasně schválila termín konání ČS pro rok 2022.

Bod 14)
Přijetí usnesení
ČS jednohlasně schválila přednesené usnesení členské schůze z 22.5.2021.

Zapsala: Ing. Ivana Krčková
Za správnost: Bc. Helena Janková
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Klub přátel psů pražských krysaříků, z.s.

Usnesení volební členské schůze KPPPK
konané dne 22.5.2021 v Nové Živohošti

1) Členská schůze (dále jen ČS) byla prohlášena za usnášení schopnou, při zahájení dle prezenční
listiny přítomno 23 členů KPPPK ze stávajících 97 členů klubu.

2) ČS navrhla a schválila návrhovou a mandátní komisi.
23 pro/0 proti /0 zdržel se
3) ČS navrhla a schválila volební komisi.
23 pro/0 proti /0 zdržel se
4) ČS schválila přítomnost nečlenů na jednání ČS.
23 pro/0 proti /0 zdržel se
5) ČS schválila navržený program jednání.
18 pro/4 proti /0 zdržel se
6) ČS vzala na vědomí zprávu, statistiky, analýzy, postřehy a doporučení hlavní poradkyně chovu
Ing. Ivany Krčkové o vývoji chovu pražského krysaříka obsahující monitorovaná validní data za
uplynulých pět.
7) ČS odsouhlasila udělení napomenutí v souladu s normativy KPPPK a doložení parentity vrhu
K Tarim před vystavením PP na náklady chovatelky paní Kafkové.
19 pro/0 proti /4 zdržel se
8) ČS pověřuje výbor klubu přepracováním Kárného řádu KPPPK. Aktualizovaný řád bude
předložen následující ČS.
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9) ČS vzala na vědomí zprávu předsedkyně klubu Bc. Heleny Jankové o činnosti výboru a klubu
za uplynulé období.
10) ČS pověřuje výbor klubu vypracováním pandemického chovatelského plánu, který bude
předložen následující ČS.
11) ČS vzala na vědomí zprávu předsedkyně Kontrolní a revizní komise Zuzany Machálkové,
finanční zprávu za rok 2020 a souhlasí s návrhem příjmů a výdajů pro rok 2021.
18 pro/0 proti /3 zdržel se
12) ČS vzala na vědomí novelizaci ZŘ ČMKU a souhlasí s úpravami Zápisního řádu KPPPK.
20 pro/0 proti /1 zdržel se
13) ČS jednohlasně schválila předložené termíny a místa navrhovaných akcí roku 2021 a 2022
a oprávnění výboru provést případné nutné organizační změny při zachování kvality akce.
21 pro/ 0 proti /0 zdržel se
14) ČS schválila zachování výše členských příspěvků i pro rok 2022,
tj. 300,-Kč/rok + 100,-Kč zápisné.
19 pro/ 0 proti /0 zdržel se
15) ČS schválila snížení členského příspěvku o 50% pro nezletilé a osoby nad 60 let,
tj. 150,-Kč/rok 2022.
19 pro/ 0 proti /0 zdržel se
16) ČS schválila udělení napomenutí pro paní Lenku Hrubou za neoprávněné používání informací
z databáze KPPPK.
17 pro/ 0 proti /0 zdržel se
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17) Členská schůze zvolila nový výbor a KRK KPPPK v následujícím složení:

Výbor KPPPK
Předseda:

Bc. Helena Janková – 16 hlasů

HPCH:

Ing. Ivana Krčková – 16 hlasů

Jednatelka: p. Pavla Čiháková – 16 hlasů
Člen:

p. Jitka Králíčková – 16 hlasů

Člen:

p. Irena Němcová – 13 hlasů

(paní Prokešová – 1 hlas)
(paní Prokešová – 5 hlasů)

Kontrolní a revizní komise KPPPK
Předseda:

p. Alena Křivánková – 16 hlasů

Člen:

p. Eva Hrušková – 13 hlasů

Člen:

p. Pavlína Cmíralová – 11 hlasů

18) ČS jednohlasně schválila termín konání následující ČS na sobotu 5.3.2022.
17 pro/ 0 proti /0 zdržel se
19) ČS jednohlasně schválila přednesené usnesení volební členské schůze KPPPK z 22.5.2021.
17 pro/ 0 proti /0 zdržel se

Zapsala: Ing. Ivana Krčková
Za správnost: Bc. Helena Janková
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