Stanovy

1. Název spolku:

Moravskoslezský klub chovatelů collií a sheltií, z.s.

2. Sídlo:

Zádveřice 347, 763 12 Zádveřice – Raková, ČR

3. Cíl činnosti / účel spolku:
Moravskoslezský klub chovatelů collií a sheltií, z.s. (dále také „klub“) je
dobrovolná, nepolitická organizace, sdružující chovatele a příznivce collií a sheltií,
bez ohledu na jejich bydliště, s cílem propagovat a rozvíjet chov výše uvedených
plemen na území České republiky, především na území Moravy a Slezska.
K dosažení tohoto cíle klub vydává klubové neperiodické propagační tiskoviny,
pořádá chovatelské akce – svody, bonitace, výstavy, besedy a školení. Organizuje
účast členů klubu na chovatelských akcích partnerských organizací. Pro dosažení
vysoké odborné úrovně svých členů klub spolupracuje s vyspělými chovateli psů i
kynologickými organizacemi včetně zahraničí.

4. Orgány klubu:
Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, která pro následující období
schvaluje plán činnosti, volí členy výboru klubu a kontrolní a revizní komisi,
odsouhlasuje vnitřní organizační strukturu a její úpravy a schvaluje klubové
normativy. Klubové normativy nesmí být v rozporu s řády FCI – Mezinárodní
kynologické federace a ČMKU – Českomoravské kynologické unie, jíž je klub
přímým členem.
Členská schůze je usnášeníschopná i v případě, že není přítomna většina členů
klubu. Zápis z členské schůze je možno shlédnout po předchozí domluvě v sídle
klubu.
Statutárním orgánem klubu je 5 až 11 členný výbor, volený na tři roky, který
mezi členskými schůzemi zabezpečuje plnění odsouhlaseného plánu činnosti
klubu, řeší návrhy a stížnosti členů, přijímá a uplatňuje při hrubém porušení
klubových normativů kárná opatření.
Výbor klubu má pravomoc na základě porušení řádů a předpisů klubu a řádů
ČMKU vyloučit člena z klubu. Výbor klubu má právo nepřijmout za člena zejména
žadatele, který v minulosti porušil řády a předpisy ČMKU a některého z jiných
chovatelských klubů. Výbor klubu má pravomoc vyloučit z klubu člena, který
svým jednáním poškozuje nebo poškodil dobrou pověst klubu, také má pravomoc
nepřijmout za člena žadatele, který v minulosti svým jednáním poškozoval dobrou
pověst klubu. Vyloučený nebo nepřijatý člen má možnost odvolání ke Kontrolní a
revizní komisi, která po prošetření předloží svoje stanovisko ke schválení
následující členské schůzi.

Výbor klubu volí ze svých členů předsedu, místopředsedu, ekonoma, poradce
chovu a matrikáře. Předseda klubu je oprávněn za klub jednat ve všech interních a
externích záležitostech a řídí výbor klubu. Jednáním za klub může předseda ve
vyjímečných případech písemně pověřit i jinou osobu. Místopředseda podporuje
předsedu a zastupuje jej v jeho nepřítomnosti. Ekonom řídí všechny finanční,
hospodářské a daňové záležitosti klubu a má v této oblasti plnou pravomoc.
Poradce chovu se zabývá poradenstvím v oblasti čistokrevné plemenitby a kvality
chovu. Matrikář vede agendu členů klubu.
Pro zvýšení odbornosti nebo efektivnosti své činnosti může výbor klubu
ustavovat odborné komise, pokud tyto nezvolí plenární zasedání. I v takovém
případě výbor řídí jejich činnost. Výbor klubu má právo v nutných případech, které
nesnesou odkladu, na podkladě materiálů ČMKU rozhodovat namísto členské
schůze. O všech takových rozhodnutích je výbor klubu povinen informovat členy
klubu na nejbližší následující členské schůzi.
Kontrolní a revizní komise (dále jen KRK) je tříčlenná. Ve své činnosti je
nezávislá na výboru klubu, je odpovědná pouze členské schůzi. Řeší zejména
odvolání a stížnosti k rozhodnutí a činnosti výboru klubu.
Členové KRKu se mohou zúčastňovat jednání výboru s hlasem poradním.
Kontrolují plnění usnesení členské schůze, dodržování normativů klubu a účelné
vynakládání finančních a materiálových prostředků klubu. Ve zvlášť závažných
případech může dát KRK podnět ke svolání mimořádné členské schůze.

5. Členství v klubu:
a) je dobrovolné
b) řádným členem klubu se může stát občan České republiky a hostujícím
členem i občan jiného státu ve věku 15 let
c) členství vzniká na základě přihlášky, která je doručena matrikáři klubu (v
písemné nebo elektronické podobě), zaplacením zápisného a členského
příspěvku (výši členského příspěvku určuje na následující rok členská
schůze) a schválení výboru klubu
d) seznam členů je k dispozici členům výboru, není veřejně přístupný
e) pokud člen neuhradí ve vyhlášeném termínu členské příspěvky, uplynutím
lhůty uvedené v článku 6. písm. e) jeho členství v klubu zaniká a v případě
zájmu o další členství v klubu je povinen uhradit znovu zápisné i členské
příspěvky, přičemž nové členství vzniká ode dne jejich úhrady, novou
přihlášku vypisovat nebude

6. Zánik členství:
a)
b)
c)
d)

úmrtím
vystoupením
vyloučením
převodem členství na rodinného příslušníka (na základě písemného souhlasu
obou zúčastněných i zástupce klubu)
e) nezaplacením členského příspěvku do jednoho měsíce po vyhlášené
splatnosti

7. Práva členů:
a) každý člen má právo volit a sám být volen do orgánů klubu, kandidovat
nemůže člen předsednictva jiného klubu, sdružující stejná plemena. Nemůže
kandidovat člen, jehož členství v klubu před volbami je kratší než 2 roky
b) podávat návrhy a stížnosti výboru klubu a KRKu
c) být informován o akcích klubu a zúčastňovat se jich
d) využívat všech výhod, které mu členství v klubu poskytuje
e) kdykoli z klubu vystoupit

8. Povinnosti členů:
a) bezpodmínečně se řídit při své činnosti těmito Stanovami, Zápisním a
bonitačním řádem klubu
b) včas a v dané výši platit členské příspěvky
c) čestně a zodpovědně vykonávat svěřené úkoly
d) šetrně hospodařit s prostředky klubu
e) svým jednáním nepoškozovat dobrou pověst klubu

9. Kárná opatření
9.1. Klub má právo použít proti nedisciplinovaným členům, kteří porušili
Stanovy nebo Zápisní a bonitační řád klubu, nebo svým chováním a
jednáním hrubě narušili pravidla etiky, následující kárná opatření:
a) při prvním porušení – písemné napomenutí
b) při druhém porušení – pozastavení členství na 1 rok
c) při dalším - vyloučení z klubu
9.2. Rozhodnutí o kárných opatřeních přísluší výboru klubu s tím, že
pozastavení členství a vyloučení z klubu musí schválit nejbližší členská
schůze. Až do rozhodnutí členské schůze zůstává rozhodnutí výboru v
platnosti.
9.3. Rozhodnutí o přestupku, majícím za následek udělení některého z výše
uvedených kárných opatření, musí být odesláno doporučenou zásilkou a tím
dotčený člen vyrozuměn.
9.4. Proti rozhodnutí výboru klubu je možno podat do 3 týdnů odvolání, a to:
a) ke kontrolní a revizní komisi (KRK),
b) k členské schůzi.
V obou případech se odvolání zasílá doporučenou zásilkou předsedovi
KRK nebo předsedovi výboru klubu. Odvolání nemá odkladný účinek.

10. Zásady hospodaření klubu:
Moravskoslezský klub chovatelů collií a sheltií, z.s. hospodaří samostatně
v souladu s platnými zákony. Je organizací hospodářsky soběstačnou, příjmy jsou
tvořeny členskými příspěvky, poplatky členů i nečlenů klubu při zajišťování
klubových akcí a chovatelského servisu.
Při dobrovolném zániku klubu rozhodne o naložení s majetkem členská schůze.
11. Účinnost:
Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí dne 6.3.2016
a plně nahrazují Stanovy dosavadní.

Za výbor klubu:
Karel Janýška, Zádveřice 347, 763 12 Zádveřice - Raková

