ZÁPIS O PRŮBĚHU ČLENSKÉ SCHŮZE

základní organizace MCC, konané dne 05.10.2010 na adrese Kounicova 67a.
Přítomno : 16 stávajících členů
8 nových členů
Předsedající uvedl, že hlavní body programu této schůze jsou:
1./ Představení ZO MCC (činnost, administrativa aj.)
2./ Oficiální stanovisko ZO MCC ve vztahu k ZO Brno 36
3./ Přijetí nových členů (vydání čl. průkazů a známek na rok 2010)
4./ Volba členů výboru ZO MCC
5./ Návrh a odsouhlasení výše členských příspěvků na rok 2011
6./ Informace o plánované výstavě v roce 2011 (datum konání aj.)
7./ Diskuze, různé
Zahájení
Seznámení zúčastněných s programem schůze. Schůzi zahájil v 17.00 hod. pan Eric Reijers, předseda ZO
MCC. Na schůzi bylo v tu chvíli přítomno podle prezenční listiny 16 stávajících členů, kteří tvoří 66,7% všech
členů organizace. Schůze je schopná usnášení.
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Předsedající čl. schůze : Eric Reijers
Zapisovatel čl. schůze: Nikola Arcanidu
Ověřovatel zápisu : Pavel Hromek
Pro návrh hlasovali všichni členové, navržení byli přijati.
1. Představení ZO MCC
Pan Eric Reijers představil ZO ve smyslu administrativy, interní spolupráce mezi členy, výhody pro členy,
podávání přihlášek na výstavu elektronickou formou prostřednictvím jednatele ZO, potvrzování krycích listů
aj. Formuláře je třeba před orazítkováním vyplnit, prázdné formuláře se potvrzovat nebudou.
Pan E. Reijers také vysvětlil výhody fungování více organizací v Brně (větší výběr pro členy, lepší vztahy, více
hlasů za jihomoravský kraj aj.) a zmínil existenci 12ti pražských ZO jako příklad.
2. Oficiální stanovisko ZO MCC ve vztahu k ZO Brno 36
Pan Eric Reijers vysvětlil postoj MCC v záležitosti nekorektního chování ZO Brno 36 vůči několika členům ZO
MCC v době, kdy tito členové byli ještě členy ZO Brno 36. Vzhledem k tomu, že si členové – p. Pavel Hromek
a p. Eric Reijers jednotlivě na chování ZO Brno 36 písemně stěžovali a nebylo jim podáno vysvětlení ani
omluva, hodlají věc řešit prostřednictvím ZO MCC – naše ZO vyzve výkonný výbor ZO Brno 36 k omluvě a
vysvětlení ke stížnostem zaslaných výše uvedenými členy z července 2010. Členská schůze byla seznámena s
postoupením stížností pana Erica Reijerse a pana Pavla Hromka k orgánům ČSCH.
Pan Eric Reijers vyjádřil zájem vzájemné spolupráce a kladných vztahů s ostatními ZO v ČR.
3. Přijetí nových členů
Pan Pavel Hromek přednesl návrh o přijímání nových členů :
− členové, kteří nebyli dosud registrovaní v žádné ZO, budou přijati výborem ZO
− členové přecházející z jiné ZO budou přijati, jestliže žádný ze členů ZO MCC nevysloví nesouhlas k
přijetí přestupujícího člena. O záměru přijmout nového člena bude informovat členy ZO MCC
jednatelka elektronicky, členové mají 14 dní na vyjádření svého rozhodnutí. K nepřijetí člena
přecházejícího z jiné ZO musí být vážný důvod (produkce koťat bez PP, týrání zvířat, aj.)
Pro návrh bylo 15 členů, 1 člen se zdržel hlasování (Eric Reijers). Návrh o přijímání nových členů byl přijat.

Na schůzi byli členskou základnou přijati noví členové : Sára Balšínková (MCH), MVDr. Silvie Hlaváčová, Bc.
Lada Kollmannová, Jana Pokorná, Jiří Melichar, Josef Šmídovec, MUDr. Karel Zitterbart.
Na schůzi byli členskou základnou přijati členové přecházející z jiné ZO : Renata Kašparovská, MVDr. Olga
Vorontsová, Ing. Jaroslav Pinkava Csc.
Celkem bylo na členské schůzi přijato 10 nových členů (2 nebyli přítomni).
Tímto se počet přítomných členů zvýšil na 24, hlasování o návrzích se od této chvíle účastnili všichni.
Paní Arcanidu rozdala členům evidenční listy k vyplnění počtu chovaných zvířat. Před koncí schůze obdržela
vyplněné evidenční lístky od členů zpět.
4. Volba členů výboru ZO MCC
Byl podán návrh o rozšíření výboru z řad stávajících i nových členů ZO MCC. Navrženi byli:
- p. Alena Boušková do funkce pokladníka
Pro návrh bylo 23 členů, 1 člen se zdržel hlasování (p. Alena Boušková). P. Alena Boušková byla členskou
schůzí zvolena do funkce pokladníka.
- p. Ing. Jaroslav Pinkava, Csc. jako člen výboru
Pro návrh bylo 23 členů, 1 člen se zdržel hlasování (p. Jaroslav Pinkava). P. Ing. Jaroslav Pinkava, Csc. byl
členskou schůzí zvolen jako člen výboru.
Paní Nikola Arcanidu předala panu E. Reijersovi razítko s pořadovým číslem 01. Pan E. Reijers převzetí razítka
stvrdil svým podpisem, doklad byl vyhotoven dvojmo.
Paní Nikola Arcanidu navrhla předat razítko s pořadovým číslem 03 panu Pavlovi Hromkovi (po předchozí
domluvě s p. Alicí Šimkovou) a udělit mu pravomoc k orazítkování krycích listů a přihlášek na výstavu pro
platící členy ZO MCC.
Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové MCC. Tímto udělila členská základna panu Pavlu Hromkovi
pravomoc pro potvrzování krycích listů a přihlášek na výstavu. Převzetí razítka stvrdil pan Pavel Hromek svým
podpisem, doklad byl vyhotoven dvojmo.
5. Návrh a odsouhlasení výše členských příspěvků na rok 2011
Paní Nikola Arcanidu navrhla výši čl. příspěvku pro chovatele na rok 2011 ve výši 400,- (s ohledem na
zvýšení čl. příspěvku o 100Kč účelového příspěvku na celkovou částku 350Kč – toto bylo schváleno
konferencí odbornosti t.r. )
Pro návrh hlasovali všichni členové, návrh byl přijat.
U mladého chovatele není navýšení o účelový příspěvek – členský příspěvek pro mladého chovatele na rok
2011 ve výši 150Kč byl členy schválen.
Paní Nejezchlebová podala návrh k možnosti úhrady členských příspěvků na účet – bezhotovostně (bankovní
účet bude zřízen v nejbližší době)
Paní Nikola Arcanidu navrhla stanovit termín splatnosti členských příspěvků na další rok na datum nejpozději
do 31.prosince daného roku. Pro návrh hlasovali všichni členové, návrh byl přijat.
Pan Eric Reijers doplnil tento bod o návrh, aby byl členský příspěvek na rok 2012 v případě, že bude výše
příspěvku pro SCHK obnovena na 250Kč jako doposud, snížen na 300,6. Informace o plánované výstavě v roce 2011
Pan Eric Reijers seznámil členy s plánem konání výstavy na 1. polovinu roku 2011. Oznámil termín, kdy chce
ZO MCC výstavu pořádat a skutečnost, že organizace MCC již o povolení výstavy a zařazení do kalendáře
výstav pro rok 2011 požádala písemně Ing. Martina Šandu. Pan E. Reijers oslovil členy, aby v nejbližších
dnech vyslovili návrhy na obsazení posuzovatelského sboru na tuto výstavu. Dále oslovil členy v souvislosti s
pomocí hledání vhodného místa konání výstavy (požadavky na rozměry výstavní plochy, hygienické zázemí,

parkovací místa, zabezpečení stravování aj). Klece na výstavu jsou zajištěny.
Slečna Radka Flejberková vyjádřila nutnost sestavení výstavního výboru a nutnost zahájení příprav na
výstavu již nyní. Pan Eric Reijers oslovil přítomné členy, kteří mají zájem pomáhat a poté byl sestaven
přípravný výbor v tomto zastoupení : Chrisula Arcanidu, Nikola Arcanidu, Alena Boušková, Radka
Flejberková, Pavel Hromek, Michal Lepka, Hana Lepková, Jaroslav Pinkava, Eric Reijers, Karel Zitterbart.
Pan Eric Reijers pozval nově sestavený přípravný výbor na poradu na den 13.10. v 16:00. Pozvánku
přípravnému výboru s podrobnostmi zašle jednatelka elektronicky.
7. Diskuze, různé
Paní Lucie Tomešová má za úkol zajistit prostory ke konání další členské schůze. O termínu a době konání
schůze (prosinec 2010) bude členy ZO MCC informovat jednatelka elektronicky a na webových stránkách,
minim. 30 dní před schůzí.
Paní Nikola Arcanidu se dotázala členů ZO MCC, zda může zasílat elektronickou poštu způsobem, kdy členové
vidí svoje emailové adresy.
Pro hlasovalo 23 členů, 1 člen se zdržel hlasování (Chrisula Arcanidu), návrh byl přijat.
Pan Pavel Hromek se vyjádřil k nevyřešené záležitosti – stížnosti adresované ZO Brno 36.
Paní Alena Boušková vybrala členské příspěvky od nových členů ve výši 200,- - novým členům byly vydány
členské průkazy a známky. Část členů uhradila členský příspěvek na rok 2011 ve výši 400Kč.
Ukončení
Schůze proběhla v přátelském duchu a byla ukončena ve 20:30hod.

V Brně dne 06.10.2010

Zapsal: ………………………………………
Nikola Arcanidu

Přílohy:
1. prezenční listina
2. předávací protokol p. Eric Reijers
3. předávací protokol p. Pavel Hromek

Ověřil:……………………………………….
Pavel Hromek

