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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 25.5.2019 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: Předsedající má právo, okamžitě ze schůze vyloučit člena, který bude jakkoliv  

porušovat schválený program nebo narušovat členskou schůzi. 
 

5. Navýšení klubových poplatků za krycí list, konzultační hodina v soukromí,  atp. 
 

6. Volba náhradníka dle článku VII, odstavce 4, písmeno b. stanov Klubu chovatelů bišonků, 

z.s., kde je uvedeno, že kontrolní komise  má 3 členy a 1 náhradníka. 

 

7. V návaznosti na ustanovení Zákona o veterinární péči povinné označování štěňat 

mikročipem (transpondérem) od 1.1.2020 
 

8. Návrh: od 1.1.2020 povinná vyšetření luxace čéšky (patelly) a vyšetření očí (PRA 

a katarakta) pro psy a feny  bonitované a zařazené do chovu po 1.1.2020. V případě vyšetření 

očí bude certifikát platný na 2 roky (od vyšetření k vyšetření), vyšetření je třeba opakovat 

každé 2 roky a to do věku 6 let každého jedince, který bude využíván v chovu. 
 

9. Zpráva o činnosti a plán činnosti na rok 2019     
 

10. Zpráva o hospodaření            
 

11. Zpráva kontrolní komise   
 

12. Odměny kontrolní komise  
 

13. Zpráva o chovu    
 

14. Vyhodnocení a výsledky elektronické ankety   
 

15. Vzhledem k možným změnám v činnosti klubu a podmínkách pro zařazení do chovu, 

bude zpravodaj 2019 připraven k odeslání členům klubu, ať již elektronicky nebo poštou do 

konce července 2019, aby obsahoval aktuální informace schválené členskou schůzí 
 

16. Diskuze – řešení navržených doplnění programu členy klubu 
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17. Schválení usnesení členské schůze  
 

18. Závěr 

 

 

Návrhy na doplnění programu schůze zašlete nejpozději do 15.5.2019 doporučeně poštou na 

adresu předsedy klubu nebo na klubový e-mail info@bichon-klub.cz 

 

 

Zájemci o kandidaturu na náhradníka do kontrolní komise zasílejte, 

prosím, svou kandidaturu doporučeně na adresu předsedkyně klubu nebo 

e-mailem na info info@bichon-klub.cz do 15.5.2019 
 

Adresa: Ivana Slapničková, Zahořany 33, 254 01 Jílové u Prahy 
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