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Určeno všem ZO CHK
a odborům
----------------------------Vážení přátelé,
konference delegátů ZO - plenární zasedání chovatelů koček se bude konat 22. února 2014.
V příloze Vám zasílám následující materiály:
1/
2/
3/
4/
5/

tiskopis objednávky členských známek pro rok 2014 a informace o způsobu výpočtu
a úhrady
pozvánku na plenární zasedání
návrh předsednictva
návrh ZO
evidenční list

Evidenční list (za ZO celkem) zašlou ZO na adresu sekretariátu k rukám A. Šimkové do
31. 1. 2014.
Platná adresa pro webovou evidenci členů je https://evidence.cschdz.eu/kocky, většina
zařízení certifikát akceptuje, některá hlásí, že certifikát není uložen v kořenových
certifikátech. Starší prohlížeče IE 6 nejsou podporovány.
Abychom předešli zdržení při prezentaci, je třeba uhradit členské příspěvky do 10. 02. 2014
a doklad o úhradě vzít s sebou na zasedání.
Dle počtu uhrazených známek bude ZO přidělen počet hlasů pro zasedání.
Přeji Vám příjemné prožití Vánoc a šťastný nový rok.

Alice Šimková
PKK
V Praze 20. 12. 2013
Přílohy: dle textu
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Pozvánka
na konferenci - plenární zasedání SCHK, která se bude konat dne 22. 02. 2014 v Praze na
sekretariátě ČSCH, Maškova 3, 182 53 Praha 8.
Program:
1/ 8,30hod. - 9,30hod. prezentace
2/ 9,30hod - zahájení - p. Reijers
3/ zpráva předsednictva o činnosti za minulé období – pí. Maršičková
4/ zpráva chovatelské komise
5/ zpráva výstavně-posuzovatelské komise
6/ zpráva komise pro zdraví a ochranu koček
7/ zpráva disciplinární komise
8/ zpráva revizní komise
9/ rozpočet na rok 2015 a čerpání rozpočtu za rok 2013
10/ příprava Světové výstavy 2014
11/ návrhy ZO a předsednictva k projednání na konferenci
12/ návrhy na GA FIFe 2014
13/ různé
14/ závěr - p. Reijers
Diskuse bude přímo ke každému projednávanému bodu jednání.
Připomínáme, že hlasovací právo bude mít pouze ta organizace, která do 10. února 2014
uhradí členské příspěvky na rok 2014.
V Praze dne 20. 12. 2013
vyřizuje : Alice Šimková

Eric Reijers , v. r.
předseda SCHK

------------------------------------------------ zde oddělit -----------------------------------------------Odevzdejte při prezentaci. Bez řádně vyplněného a podepsaného „Oprávnění delegáta“ statutárními zástupci ZO
nebude přidělen hlasovací lístek.

Oprávnění delegáta
Výborová * - členská * - schůze ZO CHK na svém zasedání dne ............................delegovala na konferenci plenární zasedání, konanou dne 22. 02. 2014 tyto delegáty:
1/ .......................................................................................................
2/....................................................................................................
V ....................... dne ......................

Za ZO CHK: podpis + razítko
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EVIDENČNÍ LIST

Plemenná kniha koček
Alice Šimková
-------------------------ZO CHK (odbor) ................................................................

V roce 2014 budeme * - nebudeme * organizací přímo řízenou SCHK.
Jméno a adresa předsedy:

Jméno a adresa jednatele:

........................................................
.......................................................
.......................................................

tel..............................
fax............................

.........................................................
........................................................
........................................................

tel.............................
fax...........................

(Zatrhněte, prosím, na kterou z uvedených adres má být zasílána veškerá korespondence!!!!!)
E-mail:…………………………………………………………..
V případě, že má Vaše ZO e-mailovou adresu , sdělte, zda souhlasíte s tím, aby Vám
pozvánky, návrhy apod. byly pro příští období event. zasílány elektronickou poštou.
Souhlasíme*- nesouhlasíme* : …………………………(podpis zástupce ZO).
V případě, že vaše ZO má vlastní webové stránky, uveďte jejich adresu:
……………………………………………………………………………
Žádáme všechny ZO, aby svým podpisem potvrdily svůj souhlas se zveřejněním kontaktních
jmen, adres, tel. čísel, emalů a adres webových stránek ZO na webových stránkách SCHK.
souhlasíme*-nesouhlasíme* ...............................................(podpis zástupce ZO)
V naší ZO (odboru) je celkem ................ členů, z toho .................. MCH.
V držení našich členů je celkem ...................koček, z toho:
Kat.I:………. Kat.II:……… Kat.III:……….. Kat.IV.:………domácí..........…

V …………….. dne ……………………….

Za ZO:

Vyplněný dotazník vraťte na sekretariát ČSCH do 10. února 2014.
V Praze dne 20. 12. 2013

Vyřizuje:Alice Šimková
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Určeno všem ZO CHK
---------------------------Věc: úhrada členských příspěvků pro rok 2014
------------------------------------------------Hodnota členských příspěvků pro rok 2014 byla na celosvazové konferenci schválena
ve výši 290,- Kč pro chovatele starší 18 let, a
165,- Kč pro chovatele mladší 18 let.,
650,- Kč pro chovatele starší 18 let s odběrem časopisu Chovatel a
550,- Kč pro chovatele mladší 18 let s odběrem časopisu Chovatel
Členský příspěvek ve výši 230,- Kč bude odveden na sekretariát ČSCH, 60,-Kč zůstává
v ZO.
Z příspěvku MCH (165,- Kč) bude odvedeno 124,-Kč (bude přeúčtováno komisi pro práci
s mládeží) a 41,- Kč zůstane v ZO.
Členské příspěvky s odběrem časopisu Chovatel budou řešeny individuálně po dohodě
s tajemnicí.
Známky budou zaslány po uskutečněné platbě. Neopomeňte přiložit kopii dokladu o
zaplacení.
Termín : do 31.01.2014
Členské příspěvky uhraďte na účet : 635081/0100, v.s. :0510684100

Vyplňte a vraťte na adresu: ČSCH, Alice Šimková, Maškova 3, 182 53 Praha 8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZO CHK ......................................

dne ...............................................

Pro rok 2014 objednáváme členské známky:
-----------------------------------------------------------------

pro chovatele:
starší 18ti let (290Kč/ks.)
ks:...................tj. Kč (počet známek x 230)........................
mladší 18ti let (165Kč/ks)
ks:...................tj. Kč (počet známek x 124)........................
Celkem Kč ..............................
Přiložte doklad o celkové úhradě členských příspěvků.
Známky odeslat na adresu:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Za ZO: podpis a razítko:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyřizuje: Alice Šimková

Návrh na Ústřední konferenci delegátů SCHK,
konané 22. února 2014
podává ÚOK SCHK

Změna organizačního řádu SCHK – Sdružení chovatelů koček ČSCH
Upravuje se článek 5 Ústřední konference delegátů
5.3 Konferenci svolává předsednictvo SCHK 1x ročně k projednání zásadních otázek
činnosti SCHK. Datum konání konference bude zveřejněno nejpozději do 31.8. roku
předcházejícího rok konání konference, a to na webu SCHK.

5.4 Specializované ZO a ústřední orgány SCHK předkládají písemné návrhy
k projednání na konferenci nejméně 60 dní před termínem konference sekretariátu
SCHK.
5.5 Sekretariát informuje 30 dní před termínem elektronickou formou ZO o konání
pléna a ve stejné lhůtě rozesílá ústředním orgánům SCHK a specializovaným ZO
k projednání všechny řádně doručené návrhy.
5.6 Pravomoci a úkoly konference vymezuje § 27 Stanov ČSCH.

5.7 Konference je konečným odvolacím a kárným orgánem.

Za ÚOK SCHK
Eric Reijers, předseda

