
 Klub chovatelů málopočetných plemen psů, o.s.   Schůze sekce čsp 29.11.2015 

 

  

Vážení členové,                                                                                                     

tímto si vás dovoluji pozvat na členskou schůzi Klubu chovatelů málopočetných plemen psů, 

sekce český strakatý pes, která se bude konat v neděli dne 29.11.2015 od 14.00 hodin v hotelu 

Svornost, Novozámecká 284, Praha 9 – Dolní Počernice, http://www.svornost.cz/, GPS 

souřadnice: 50˚5´18.999“N, 14˚ 34´18.001“E 

Před zahájením bude možno dát si oběd a pak od 13.15 bude vyhlášení soutěže Pes roku. 

Protože se této soutěže účastní lidé, kteří jsou pouze ve Spolku i ti, kteří jsou pouze 

v KCHMPP, volíme k vyhlášení čas mezi schůzemi. Všichni jste však srdečně zváni na 

slavnostní vyhlášení. 

Před a po schůzi bude prostor k odběru objednaných kalendářů případně jiných domluvených 

předmětů. Prosíme ty z vás, kteří ostatním něco vezou, aby dorazili včas.  

Své psí kamarády nechte prosím doma. 

Program schůze – začátek ve 14.00: 

1. Volba sčítací komise 

2. Volba zapisovatele schůze 

3. Schválení jednacího řádu 

4. Schválení programu schůze 

5. Volba delegátů pro případ konání mimořádné valné hromady KCHMPP 

6. Zpráva o chovu v roce 2015 

7. Administrativa v chovu – důležité body 

8. Plánované akce v roce 2016 

9. Diskuze 

10. Různé 

S pozdravem 

Zdeňka Vaňourková - poradce chovu čsp v KCHMPP 

e-mail: zdenka@weber.cz, vanourkova@seznam.cz, telefon: 724 059 894 

 

V Praze dne 27.10.2015 

Příloha pozvánky:  

Jednací řád schůze KCHMPP sekce českého strakatého psa dne 29.11.2015 
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Příloha pozvánky:  

Jednací řád schůze KCHMPP sekce českého strakatého psa dne 29.11.2015 

 

(I) Schůzi sekce řídí člen klubu, který byl odhlasován členskou sekcí nadpoloviční 

většinou přítomných členů. Řídící schůze je zodpovědný zejména za dodržování 

tohoto jednacího řádu.  

 

(II) Program schůze se řídí programem uvedeným v pozvánce, kterou rozeslala poradkyně 

chovu v předstihu členům sekce. Případné další body programu se zařazují do bodu 

různé. Nový bod programu do bodu různé může být zařazen, pokud s tím souhlasí 

nadpoloviční většina přítomných členů.  

 

(III) Každý bod programu má svého zpravodaje. Pokud poradkyně chovu neurčí jinak, je 

zpravodajem právě poradkyně chovu. Zpravodaj bodu seznamuje členskou schůzi 

s problematikou projednávaného bodu a uvádí všechny zásadní skutečnosti, aby se 

mohli členové rozhodnout, jak budou o daném bodu hlasovat.  

 

(IV) Ke každému bodu je přípustná diskuze. Ke každému bodu v bodu různé je přípustná 

diskuze.  

 

(V) Do diskuze se hlásí řídícímu schůze člen sekce svým příjmením.  

 

(VI) Maximální doba jednoho diskuzního příspěvku jsou 2 minuty a diskuzní příspěvek se 

musí týkat bodu (tématu), o kterém se diskutuje.  

 

(VII) V případě, že bude schůze hlasovat o více usneseních u jednoho bodu programu, jsou 

přijata ta usnesení, pro která se vysloví nadpoloviční většina přítomných členů sekce. 

Pokud se hlasuje o více usneseních, která si navzájem svým obsahem odporují, je 

přijato to, které získalo nejvíce hlasů, byla-li to zároveň nadpoloviční většina hlasů 

přítomných členů sekce.  

 

(VIII) V případě, že se do voleného orgánu hlásí více kandidátů, hlasuje se o každém zvlášť. 

Každý hlasující člen smí hlasovat pouze pro tolik kandidátů, kolik jich má být do 

voleného orgánu zvoleno. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů.  

 

(IX) Kdo bude porušovat jednací řád, vystavuje se postihu dle platných stanov klubu a 

platného disciplinárního řádu klubu.  

 


