Zápis z členské schůze SCHK, ZO Zlín ze dne 24.5.2010
Z 45 členů, z toho 3 mladí chovatelé, přítomno 21 členů, ná základě plných mocí + 11 hlasů.
Plné moci jsou uloženy v archivu jednatele ZO. Schůze byla usnášeníschopná.
Schůzi vedla předsedkyně, Mgr. Markéta Říhová
Projednávané body:
1. Představení nových členů, info o změnách v členské základně.
Předsedkyně představila nové členy naší ZO přijaté v období mezi členskými schůzemi.
Členská schůze jednomyslně přijala za člena ZO Zlín p. Marka Pěluchu.
Naše ZO má v současné době 45 členů, z toho tři mladé chovatele.
2. Info z konference odbornosti chovatelů koček SCHK konané 20.2. 2010 v Praze
Za naši ZO se účastnili Večeřová a Krajča, Krajča referoval o průběhu a přijatých
rozhodnutích, pro zajímavost uvedl i statistiku plemenné knihy. Upozornil na nový Výstavní
řád a rozebral nejdůležitější změny.
3. Změna výše a způsobu platby členských příspěvků
Členské příspěvky budou vybírány předem, na poslední schůzi daného roku se budou
vybírat příspěvky na rok následující, tedy na letošní listopadové schůzi se bude platit
příspěvek na rok 2011. Důvodem změny jsou ztráty které vznikají objednáním známek pro
členy, kteří nezaplatí a jsou nakonec s dluhem vymazáni ze ZO, také náklady spojené s jejich
upomínáním nejsou zanedbatelné.
Změna byla jednomyslně schválena členskou schůzí.
Protože Konference odbornosti schválila pro rok 2011 navýšení účelového příspěvku o 100,Kč, zvyšuje naše ZO účelový příspěvek na 150,- Kč, 100,- Kč budeme odvádět SCHK a 50,- Kč
zůstane na provoz naší ZO. Člen zaplatí celkem 400,- Kč. Výše příspěvků mladých chovatelů
není v současné době známa.
Změna byla jednomyslně schválena členskou schůzí.
4. Info o NVK 2010 a MVK 2011
Předsedkyně informovala členy o nákladech, zisku a celkovém výsledku výstavy. Také
podala zprávu o stavu příprav na výstavu následující
5. naše ZO
Říhová a Krajča shrnuli nejčastější a největší prohřešky členů naší ZO v roce 2009, upozornili
na důsledné dodržování Chovatelského řádu, vyhlášky č. 5/2009 a dalších předpisů FIFe,
ČSCH a SCHK. Všem členům doporučeno, ať se na členy výboru obracejí s každým
problémem, s jehož řešením si nejsou jistí. Výbor také prosí členy, aby případné chovatelské
„nehody“ netajili, ale aby spolu s členy výboru hledali schůdné řešení.

6. Projekt Mazlíčci SOS, o.s.
Předsedkyně Říhová představila občanské sdružení Mazlíčci SOS, jehož cílem je pomoc
týraným, opuštěným, zkrátka potřebným zvířatům. Podrobnější informace o tomto projektu
budou zveřejněny v MIAU, případně podá info předsedkyně.
7. co se nestihlo
Vše co se nestihlo probrat na členské schůzi a není nutný souhlas členů bude zveřejněno
v MIAU, např. vyhlášení a pravidla 5. ročníku kočky roku

Zapsal: 24.5. 2010 Zdeněk Krajča, jednatel
Schválil: Mgr. Markéta Říhová, předseda

