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M IM OŘÁDNÉ VYDÁNÍ

Pozvánka na volební členskou schůzi klubu BCCCZ
Schůze se bude konat dne 29. listopadu 2009 v Brně v prostorách kynologického klubu Zetor.
Zahájení schůze bude v 10:00.
Schůze bude mít následující program:
Úvod
Volba orgánů členskéschůze (návrhová komise, mandátová komise, zapisovatel, ověřovatel
zápisu)
Zpráva jednatele klubu
Zpráva poradce chovu
Zpráva sportovního komisaře
Zpráva o hospodaření
Zpráva Kontrolní a revizní komise
Zpráva výstavního referenta
Volby členů výboru a KRK
Úprava stanov (změna na o.s., změna způsobu informování členů)
Klubový šampion práce
Diskuse
Závěr

Úprava stanov klubu
Na základě změny zákona jsme povinni přeregistrovat klub BCCCZ u Ministersva vnitra jako
občanské sdružení. V důsledku toho je nezbytné změnit články 1, 2, 3 a 5 stanov Klubu. Vzhledem
k přetrvávajícím potížím s vydáváním Borderholicu dochází také k úpravě stanov, která umožňuje
svolat členskou schůzi a informovat členy o důležitých změnách také prostřednictvím zveřejnění
pozvánky nebo oznámení na klubových webových stránkách. Staré znění článků naleznete na
klubovém webu (www.bcccz.cz). Nová podoba výše zmíněných článků je tato:

Stanovy občanského sdružení BCCCZ, o.s.
PREAMBULE

1.
2.
3.

Článek 1
Statut sdružení
Právnická osoba, nepolitická subjekt (dále jen klub).
Nezávislá, nezisková, dobrovolná, založená na humanitárních principech.
Sdružuje členy na základě společného zájmu.

Článek 1a)
Založení klubu
Border Collie Club Czech Republic, o.s. se sídlem v Praze byl založen na ustavující členské schůzi klubu
dne 11.9.1999.
Článek 2

Právní postavení klubu
1.
2.

Klub je občanským sdružením.
Klub vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým
svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno.
Článek 3

Název a sídlo klubu
1.
2.

Název klubu zní: Border Collie Club Czech Republic, o.s.
Zkrácený název: BCCCZ, o.s.
Sídlem klubu je Praha, Na záhonech 54, 141 00 Praha 4.

Článek 5

Předmět činnosti klubu
1.
Klub se zabývá organizací, propagací a koordinací veškeré činnosti se vztahem k Border Colliím (dále
jen BC) a odpovídajícím kynologickým sportům. Dbá přitom na to, aby soutěže, které jsou pro BC pořádány,
probíhaly ve smyslu daných ustanovení ČMKU, případně norem vydaných klubem.
2.
Klub specifikuje podmínky chovu BC pro Českou republiku, vychází přitom z FCI standardu BC a jeho
aktualizací. Klub zajišťuje jednotný výklad standardu BC na území České republiky.
3.
Klub zastupuje své členy ve vztahu k FCI, ke všem organizacím, v jejichž rámci působí, k orgánům
státní správy, kynologickým i nekynologickým organizacím a jednotlivcům. Hájí zájmy svých členů, vystupuje
jejich jménem, zajišťuje spolupráci s jinými organizacemi.
4.
Klub předává svým členům aktuální informace prostřednictvím klubového zpravodaje, na klubových
webových stránkách, elektronickou poštou, veřejným tiskem nebo jiným vhodným způsobem, vydává nebo
podporuje vydávání kynologických publikací, jednotlivých řádů a tiskopisů týkajících se BC.
5.
Klub je oprávněn provádět vydavatelskou, poradenskou či jinou činnost související s jeho posláním.
6.
Klub řeší sporné záležitosti mezi jednotlivými členy.
7.
Veškerá činnost klubu musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s platnými
stanovami klubu a s platným Chovatelským a zápisním řádem ČMKU.
Článek 8
Zánik členství
1.
Nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok do termínu stanoveného výborem klubu a
zveřejněného ve zpravodaji klubu nebo v aktualitách na klubových webových stránkách.
2.
Vyloučením člena za hrubé porušení stanov klubu nebo Chovatelského a zápisního řádu ČMKU. O
vyloučení rozhoduje členská schůze na návrh výboru.
3.
Vystoupením člena z klubu na základě písemného prohlášení člena (dobrovolné ukončení členství).
4.
Úmrtím člena.
Článek 13
Svolávání členské schůze
1.
Členskou schůzi svolává výbor klubu zveřejněním pozvánky v klubovém zpravodaji nebo v aktualitách
na klubových webových stránkách, a to nejméně jeden měsíc před plánovaným dnem konání členské
schůze. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo konání členské schůze a program jednání.
2.
Řádnou členskou schůzi svolává výbor klubu jedenkrát ročně. Bude-li na členské schůzi probíhat
volba členů výboru a KRK, je tato schůze volební členskou schůzí. Volební členská schůze má stejné
postavení a působnost jako členská schůze.
3.
Mimořádnou členskou schůzi je povinen výbor klubu svolat, jestliže je potřeba neprodleně řešit
otázky, které přesahují kompetence výboru klubu.
4.
Mimořádnou členskou schůzi je povinen výbor klubu svolat, pokud o to písemně požádá nejméně
jedna třetina členů. Musí ji svolat ve lhůtě do dvou měsíců od doručení žádosti.

Borderholic – Aktuality a zajímavosti – klubový zpravodaj, mimořádné vydání
Vydává Border Collie Club Czech Republic pouze pro vnitřní potřebu klubu.
Foto: RNDr. Michal Krejčí
Vychází v říjnu 2009 v nákladu 180 výtisků.
Webové stánky: www.bcccz.cz

