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POZVÁNKA
na řádnou členskou schůzi Klubu chovatelů bišonků, z.s.
Zveme všechny členy Klubu chovatelů bišonků, z.s. k účasti na členské
schůzi, která se bude konat 19.5.2018 od 10.00 hodin
v Praze 9 – Běchovicích, ulice Václava Kovaříka 577 v restauraci Koi.
Program členské schůze:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba sčítací komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Návrh na změnu klubových stanov. Změna se týká článku VII., odstavce 1, pododstavce
1.2. Současné znění stanov: Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí alespoň 25
% členů podle členské evidence.
Nové znění:
Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí alespoň 10 % členů podle členské
evidence (za člen je považován ten, kdo má ke dni konání členské schůze řádně uhrazen
členský příspěvek).
5. Návrh na změnu článku VII, odstavce 2, písmeno b. stanov Klubu chovatelů bišonků, z.s.
Současné znění:
Výbor má nejméně 7 členů, funkční období je pětileté. Současně s členy výboru je zvolen 1
náhradník. Pokud v průběhu období mezi členskými schůzemi zvolený člen i přes výzvy k
nápravě se stane zcela nečinným po dobu delší než 6 měsíců nebo bude porušovat své
povinnosti plynoucí z této funkce, nastupuje na jeho místo do konání nejbližší členské schůze
ten náhradník, který při volbě získal nejvíce hlasů.
Nové znění:
Výbor má nejméně 5-7 členů, funkční období je pětileté. Pokud v průběhu období mezi
členskými schůzemi zvolený člen i přes výzvy k nápravě se stane zcela nečinným po dobu
delší než 6 měsíců nebo bude porušovat své povinnosti plynoucí z této funkce, či případně ze
své funkce z osobních důvodů odstoupí, výbor klubu na jeho místo kooptuje nového člena,
jehož funkci musí potvrdit nejbližší členská schůze.
6. Povinnosti a podmínky pro odstupujícího člena výboru.
Odstoupení z funkce se řídí § 160 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) - citace:
"Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká
funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení".
Z toho vyplývá:
a) rezignovat se musí písemně
b) ještě 2 měsíce od data rezignace bude (odstupující) členem výboru.
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7. Volba náhradníka do výboru klubu
8. Změna v podmínkách pro udělování Klubových šampionů
9. Zpráva o činnosti a plán činnosti na rok 2019
10. Zpráva o hospodaření
11. Zpráva revizní komise
12. Zpráva o chovu
13. Diskuze
14. Schválení usnesení členské schůze
15. Závěr

Návrhy na doplnění programu schůze zašlete nejpozději do 10.5.2018 doporučeně poštou na
adresu předsedy klubu nebo na klubový e-mail info@bichon-klub.cz

Zájemci o kandidaturu na náhradníka do výboru klubu zasílejte, prosím, svou kandidaturu
doporučeně na adresu předsedkyně klubu nebo e-mailem na info info@bichon-klub.cz do
10.5.2018
Adresa: Ivana Slapničková, Zahořany 33, 254 01 Jílové u Prahy

