
Členská schůze sekce Český strakatý pes

Datum a místo konání: 23.11.2019, hotel Svornost, Novozámecká 284, Praha 9, Dolní Počernice

Pozvánka na schůzi KCHMPP – sekce čsp viz příloha   č. 1

Začátek ve  13 hodin – společná část pro členy Spolku čsp i KCHMPP. Tato část začíná vyhodnocením
pracovní a výstavní Soutěže za rok 2019. Následuje zpráva PCH chovu čsp v roce 2019 (počty KL,
počty štěňat, stav chovné základny, max. počet potomků po 1 chovném zvířeti stanoven dle let 2015-
2019 = 40 (FCI Breeding Strategies; počet bude upřesněn po posledním vrhu narozeném v roce 2019),
zdraví, administrativa v chovu, plánované akce 2020 – výstavy, bonitace, Soutěž 2020, viz příloha č. 3.

Společná část ukončena ve 14 hodin.

Schůze KCHMPP sekce čsp – začátek ve 14,30 hodin; prezentace k této části viz příloha 4

Přítomno:  23 členů KCHMPP sekce čsp, 0 hosté

Prezenční listina - viz příloha č. 2

Schválení přítomnosti hostů: nejsou

Sčítací komise: Zuliko Vychytil, Milan Vokál Pro: 21, proti: 0, zdrželo se:  2    

Zapisovatel schůze: Jolana Nováková Pro: 22 , proti: 0, zdrželo se: 1

Jednací řád schválen. Pro: 23, proti:0 , zdrželo se:  0

Program schůze schválen.  Pro: 23, proti: 0, zdrželo se:  0

Usnášeníschopnost  –  min.  15  % členů  sekce  čsp  v  KCHMPP.  Sekce  má 118  členů,  potřebujeme
alespoň 18 přítomných členů.  Přítomno 23 členů  => jsme usnášeníschopní.

Delegáti zvolení pro případ konání mimořádného Shromáždění delegátů v roce 2020:

1. Iveta Chrenková 4. Monika Laisková

2. Kateřina Milbachová 5. Alena Holubová

3. David Milbach 6. Dana Vaňourková

Delegáti schváleni. Pro: 23, proti: 0, zdrželo se:  0
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Návrh na změnu chovných podmínek:  

1 fena může mít za svůj život maximálně 4 vrhy štěňat. Feny, které již 4 vrhy štěňat mají, mohou mít
ještě jeden vrh. Týká se to pouze 2 fen (Arlet ze Zlatého Lankastru, Cisinka ze Strakatého dvorku). 

Návrh schválen. Pro: 23, proti: 0, zdrželo se:  0

Plánované akce KCHMPP v roce 2020:

29.2.2020 KV Lysá nad Labem + bonitace

2.5.2020 KV Mladá Boleslav + bonitace

25.7.2020 KV Mikulov + bonitace

10.10.2020 KV Mladá Boleslav + bonitace

Administrativa  v chovu:  do 7 dní  od krytí  doložit  KL do administrativního programu nebo zaslat
poštou PCH, do 7 dní od porodu dodat KL a přihlášku vrhu, od 42. dne věku štěňat lze kontrola vrhu.
Čipovat lze již od 4 týdnů věku, a to pouze celý vrh najednou. Čipování provádí pouze veterinární
lékař, a to na základě vydaných čísel zápisu od ČMKU.

Při nedodržení termínů – finanční postih od kárné komise KCHMPP

Zápis  titulů a zkoušek u chovných jedinců – majitel  pošle kopie výstavních/pracovních certifikátů
mailem či poštou PK ČMKU

Schůze ukončena v 14:45 hodin.

Přílohy:

1. Pozvánka na schůzi sekce KCHMPP – čsp + jednací řád

2. Prezenční listina

3. Chov čsp v roce 2019 – zpráva poradkyně chovu

4. Prezentace KCHMPP

5. Zápis ze schůze 23.11.2019

V Praze 23. 11. 2019

Zapsala: Jolana Nováková

Kontrolovala:  Zdeňka Vaňourková   
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