Klub Tibetské dogy ČR, z.s.
Na Štěpnici 115, Horní Bučice
285 71 VRDY

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KTD ČR, z.s. V CHOŤOVICÍCH
KONANÉ DNE 8. ZÁŘÍ 2018
PROGRAM SCHŮZE:
1. Zahájení Členské schůze KTD ČR
2. Slovo předsedy KTD ČR
3. Slovo jednatelky KTD ČR
4. Informace poradkyně chovu
5. Informace pokladníka o financích klubu
6. Představení nového Kárného řádu a hlasování o jeho schválení
7. Volba volební komise a způsobu voleb (veřejné/tajné)
8. Představení kandidátů do Výboru KTD ČR a do Revizní a kárné komise, včetně
náhradníků
9. Volba nového Výboru KTD ČR a Revizní a kárné komise, včetně náhradníků
10. Vyhlášení výsledků voleb
11. Diskuze
12. Závěr Členské schůze KTD ČR
PRŮBĚH SCHŮZE:
1. Zahájení Členské schůze KTD ČR, z.s. předsedou klubu
 přivítání členů KTD ČR, z.s. a seznámení členů s průběhem schůze,
 dle prezenční listiny přítomno 35 členů KTD ČR, z.s. – prezenční listiny lze
předložit po vyžádání (s 2 týdenním předstihem) na nejbližší klubové akci.
2. Slovo předsedy KTD ČR, z.s.





shrnutí 5 letého funkčního období - bude zakončeno dnešními volbami,
realizováno10 výstav, 10 bonitací za 5 let,
poděkování všem členům výboru,
kárná řízení jsme jako klub zvládli úspěšně ve prospěch chovu.

3. Slovo jednatelky KTD ČR, z.s.
 důležité je, aby nový výbor udržel nasazenou laťku, aby každá výstava byla ne-li
tak dobrá, ale lepší.

4. Slovo poradkyně chovu KTD ČR, z.s.
 bylo vydáno 30 krycích listů, z toho bylo 14 vrhů, z nich 101 štěňat - 51 psů, 50
fen. 14 vrhů bylo nakryto 10 psy, což je dobré pro rozšíření krevní základny
chovu,
 seznam vrhů viz příloha č.1,
 k dnešnímu dni je pro tuto sezonu vydaných 5 krycích listů.
5. Slovo pokladníka KTD ČR, z.s.
 pozitivní trend - zvyšující se počet členů,
 stav k dnešnímu dni je 105 členů, oproti loňskému roku, kdy bylo 85 členů,
 finance máme vyrovnané - dobré hospodaření klubu přispívá k vysoké úrovni
výstav,
 na konci roku 2018 se budou platit příspěvky na rok 2019 – termín pro placení
příspěvků je do 15. 3. 2019.
6. Představení nového Kárného řádu a hlasování o jeho schválení
 během 31 let, po které funguje klub, nebyl kárný řád sestaven, ani předložen,
 po kárných řízeních se ustanovil kárný řád, který jasně definuje postihy, postupy,
lhůty k projednání atd.,
 kárný řád se nebude citovat, byl a bude dostupný na klubovém webu.

 Hlasování, kdo je pro, aby se kárný řád schválil?
Jednohlasně odsouhlaseno všemi 35 přítomnými členy.
Zpřísnění chovatelských podmínek – nový bod v programu schůze
 Zpřísnění chovatelských podmínek v návaznosti na HD (DKK):

 Povinné vyšetření RTG HD (DKK) do stupně C/C (3/3) s omezením pro chovné
jedince s: HD C/C, HD C/B, HD C/A, HD B/C, HD A/C
Uvedené varianty vyšetření RTG DKK je možné krýt pouze jedincem s HD A/A.

 Hlasování, kdo je pro, aby se zpřísnění chovatelských podmínek schválilo?
 Přítomno 35 členů - 1 člen proti, 1 člen se zdržel hlasování, 33 členů pro schválení
návrhu.
7. Volba volební komise a způsobu voleb (veřejné/tajné)
 volba volební komise - Předseda volební komise Josef Krejčí, 2 členové volební
komise – Marek Kofroň, Alena Nováková. Prezenční listiny lze předložit
po vyžádání (s 2 týdenním předstihem) na nejbližší klubové akci.

 Hlasování zda bude volba veřejná nebo tajná?
 Přítomno 35 členů - 3 se zdrželi, 2 pro veřejné, 30 pro tajné hlasování.
8. Představení kandidátů do Výboru KTD ČR a do Revizní a kárné komise, včetně
náhradníků
 předseda klubu přečetl kandidátku a jednotlivé programy kandidátů do Výboru
a Revizní a kárné komise klubu.
9. Volba nového Výboru KTD ČR a Revizní a kárné komise, včetně náhradníků
 proběhlo hlasování členské základny na hlasovacích lístcích – každý člen dostal
proti podpisu 1 hlasovací lístek,
 hlasovací lístek byl odevzdán i proti úředně ověřené Plné moci k zastupování
na členské základně,
 hlasovací lístky byly odevzdány do zapečetěné volební urny.
10. Vyhlášení výsledků voleb
 podepsaných 35 členů, odevzdáno 35 lístků, z toho 1 neplatný z důvodů špatně
vyplněného volebního lístku. Součtová listina s hlasy viz příloha č.2.
 výsledek voleb do Výboru klubu:
Tomáš Douda- 34 hlasů
Renata Pavlíková – 33 hlasů
Dagmar Konvalinková – 32 hlasů
Ladislav Lučaník – 32 hlasů
Lenka Schneiderová – 32 hlasů
Libuše Rychetská – 7 hlasů
 výsledek voleb do Revizní a kárné komise:
Antonín Kadlec – 34 hlasů
Petra Krejčová – 34 hlasů
Monika Vítová – 34 hlasů
 Náhradníci do výboru: Iva Hrubá, Jana Kůsová – jednohlasně odsouhlaseno,
 Náhradní do revizní a kárné komise – Gabriela Žilková – jednohlasně
odsouhlaseno,
 nově zvolený Výbor se sestává z těchto členů a jejich funkcí:
předseda klubu – Tomáš Douda
jednatelka – Renata Pavlíková
poradkyně chovu – Lenka Schneiderová
pokladník – Ladislav Lučaník
členka výboru – Dagmar Konvalinková

 nově zvolená Revizní a kárná komise se sestává z těchto členů a jejich funkcí:
předseda Revizní a kárné komise – Petra Krejčová
člen Revizní a kárné komise – Antonín Kadlec
člen Revizní a kárné komise – Monika Vítová
11. Diskuze
 Ivana Stašková vznesla dotaz, zda, když už má pes rentgen DKK,
tak zda po zpřísnění podmínek v případě, že půjde bonitovat až za rok, bude muset
znovu na rentgen DLK. Odpověď předsedy: Pokud už má pes rentgen DKK –
nebude muset po zpřísnění podmínek znovu na rentgen, bude platit rentgen
k dnešnímu dni.
 Návrh od člena, aby se při bonitaci dělal test DNA na paternitu. Poradkyně chovu
se vyjádřila, že si letos nechala dělat test DNA u svých psů a může s danou
problematikou poradit.
Otázka: zda dát testy DNA do podmínek chovnosti, a nebo jen volitelně.
KCHMPP toto aktuálně v podmínkách nemá. Návrh od Renaty Pavlíkové, ano
zpřísnit, ale začít s účinností u nás, až když zpřísnění vejde v platnost i u
KCHMPP – z důvodu jednotných chovatelských podmínek obou klubu.
Poradkyně chovu chce obeslat všechny veterináře, aby zjistila, kteří mohou dělat
tyto testy. Vše bude poté zveřejněno na webu.
Úkol pro nový výbor, aby vydalo doporučení za klub, aby se pořizovalo DNA
a aby vstoupili do jednání s Klubem málopočetných. Na webu by se mohlo udělat
zveřejnění jedinců, kteří mají hotové testy DNA. Jednohlasně odsouhlaseno.
 Dotaz, zda by se mohli aktualizovat propozice na výstavy. Klub nechá ověřit
na veterinární správě, jaké jsou podmínky s vakcínami proti vzteklině.
 Dotaz, zda by nestálo za zvážení, aby se mohla háravá fena účastnit Klubové
výstavy,, Fena by byla viditělně označena, aby se jí psi mohli vyhnout.
Odpověď: v ČMKU je podmínka zákazu vstupu háravých fen, Klub nemůže jít
proti vyhlášení ČMKU. Klub může poslat návrh o povolení. Členové jsou pro, aby
se dodržel zákaz vstupu háravých fen na výstavu.
Hlasování pro vstup háravých fen? Pro nikdo, zdrželi se 2 členové, 33 členů proti.
Háravá fena se může zúčastnit bonitace. Do prostoru výstavy může ale vstoupit až
po jejím ukončení a bude bonitována jako poslední. Hlasování - Zdržel se 1 člen,
34 členů pro.
Návrh, aby byly postihy pro porušení (vstup s háravou fenou do areálu výstavy
před koncem bonitace apod.) - např. nepřipustit k bonitaci.
Toto je na slušném chování členů a korektnosti vůči ostatním – pokud dojde
v budoucnu k porušení, bude projednáno na nejbližší Členské schůzi.

 Dotaz, zda je souhlas s třetí klubovou výstavu - realizace v zimě. Výbor zjistí
finanční náročnost.
Hlasování - jednohlasně pro - pořádání třetí klubové výstavy s bonitací.
12. Závěr Členské schůze KTD ČR
 Poděkování předsedy za účast na členské schůzi a poděkování členské základně
za důvěru projevenou novému Výboru KTD ČR, z.s. a RaKK KTD ČR, z.s.

Zapsala: Adéla Vejtrubová
Za správnost: Ing. Tomáš Douda, DiS., Mgr. Renata Pavlíková, Lenka Schneiderová.

Příloha č.1

Příloha č.2

