ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHUZE DKČR 27.2.2010 Praha 9 – Šestajovice

Začátek: 10,15 – účast 32 členů, v průběhu schůze odešli 3 členové
Návrh mandátové komise - Jitka Stöhrová, Libuše Lásková a Mgr Jana Čechová byl
jednohlasně schválen.
Program schůze jednohlasně odsouhlasen.
-

Zpráva předsedy o činnosti klubu za rok 2009
Zpráva jednatelky klubu
Zpráva ústředního poradce chovu
Zpráva pokladníka
Zpráva výcvikáře
Zpráva KRK
Zpráva redakce zpravodaje

Diskuse k předneseným zprávám
Návrh na zveřejnění jmenného seznamů členů DKČR na webových stránkách klubu
většinou odsouhlaseno
Pro: 29 Proti: 4 Zdrželo se: 0
Referát MUDr. Rosalie Bennettové o kardiomyopatiích u dobrmanů – úvod do
problematiky
Přestávka 30minut
Předání pohárů a diplomů Klubovým šampionům
Aktualizace klubových normativ
*** 1/ návrh: zachování doživotní chovnosti psů /samců/ i po 9. roce života.
Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 1 /z počtu aktuálně přítomných v sále - platí i pro další
hlasování/
***2/ návrh: psi, kteří neuspěli na základní bonitaci MSDK se následně nemohou
zúčastnit prvotní bonitace DKČR .
Pro: 29 Proti: 0 Zdrželi se: 4
***3/ návrh: kandidáti do předsednictva DKČR musí být členy DKČR min.3roky a
zároveň chovatelskou činnost musí provozovat pod DKČR
Pro: 29 Proti: 0 Zdrželi se: 4
***4/ návrh: kandidáti do předsednictva DKČR nemohou být osoby blízké podle
Občanského zákoníku Z. 40/1964Sb § 116
Pro: 29 Proti: 0 Zdrželi se: 3

Všeobecná diskuse
Návrh p.Křečka na omezení členství osob ve vícero DK – člen DKČR by neměl být
zároveň členem jiného DK. Návrh neprojednáván, bude konsultován s právníkem a
případně předložen k projednání na příští členské schůzi DKČR.
Členská schůze zkonstatovala, že veškeré návrhy našeho klubu směřující k MSDK,
týkající se případného sloučení obou klubů jsou ze strany MSDK ignorovány.
Návrh z pléna: ukončit vstřícné kroky DKČR vedoucí ke sloučení obou klubů,
chovnosti a reprezentace.
Pro: 22 Proti: 1 Zdrželo se: 8
Návrh z pléna na doplnění kodexu reprezentanta: reprezentant svým podpisem
stvrzuje, že bude-li v budoucnu startovat v reprezentaci jiného DK, nebude pak už
nikdy moci startovat v reprezentaci DKČR.
Pro: 20 Proti 1 Zdrželo se: 9
Členská schůze zkonstatovala, že chovatelské a bonitační podmínky bude
v budoucnu třeba sjednotit s předpisy IDC a toto bude úkol pro příští členskou schůzi
DKČR.

V Praze dne 27.2.2010
komise
Zapsala: Libuše Lásková

Mandátová a návrhová
Mgr.Jana Čechová
Jitka Stöhrová

