Stanovy Kynologického klubu Šlapanice ZO 10302 p.s., Moravskoslezský kynologický svaz z.s.

1. Kynologický klub Šlapanice ZO 10302 p.s., Moravskoslezský kynologický svaz z.s.(dále jen KK)
spadá pod Moravskoslezský kynologický svaz z.s. se sídlem v Brně (dále jen MSKS)
2. Členství v KK je dobrovolné
3. O přijetí nového člena KK rozhoduje výbor KK
4. Dokladem o členství je platný členský průkaz svazu, který zůstává majetkem MSKS.
KK vyžaduje vyplnění karty člena KK. Nutno předložit očkovací průkaz psa s dokladovaným
platným očkováním psa.
5. Členství zaniká:
- Nezaplacením členského příspěvku
- Vystoupením na vlastní žádost
- Zrušením pro neplnění povinností člena KK nebo hrubým porušením Stanov KK
6. Práva členů KK
- Zúčastnit se všech akcí pořádaných KK
- Zúčastnit se členských schůzí KK s právem hlasovat, podávat návrhy a volit (pouze
členové starší 15 let). Nadpoloviční většina přítomných členů na členské schůzi a
výborové schůzi má rozhodující hlasovací právo.
- Být volen do funkce výboru KK (pouze členové starší 18 let)
- Využívat klubovnu a prostory cvičiště KK pro výcvikové účely
7. Povinnosti členů
- Dodržovat Stanovy Kynologického klubu Šlapanice ZO 10302 p.s., Moravskoslezský
kynologický svaz z.s., Stanovy MSKS a další normativy vydané KK
- Aktivně, odpovědně a na odborné úrovni vykonávat svěřené funkce, tyto funkce jsou
vykonávány dobrovolně a bezplatně
- Nepoškozovat svým jednáním nebo chováním zájmy KK ani jeho jednotlivých členů
- Řádně platit klubové členské příspěvky
- Odpracovat členskou schůzí odsouhlasené brigádnické hodiny. V případě neodpracování,
uhradit poplatek odsouhlasený členskou schůzí KK.
- Každý člen zodpovídá za škody vzniklé KK nebo 3. osobě způsobené jeho osobou nebo
jeho psem
8. Svazové členské příspěvky
KK je povinen platit svazové členské příspěvky MSKS odvodem z vybraných klubových
příspěvků. Výše odváděných svazových členských příspěvků je schvalováno sjezdem MSKS.

9. Výši klubových členských příspěvků a jejich rozdělení stanoví na návrh výboru KK členská
schůze KK. Klubové členské příspěvky platí všichni členové KK kromě čestných členů KK.
Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 15. února příslušného roku.
10. Za výcvikové, chovatelské úspěchy a za jinou záslužnou činnost je možno udělovat čestná
uznání. Za zvláštní zásluhy výbor KK může odsouhlasit věcný dar. Výši určí taktéž výbor KK,
není možné přesáhnout částku 1500,-.
11. Kárná opatření ukládá výbor KK pouze v prokázaných případech porušení Stanov a ostatních
normativ KK. Kárná opatření musí být ukládána uvážlivě.
Podle vážnosti provinění lze uložit:
- Napomenutí
- Zastavení činnosti
- Vyloučení
Je potřeba též přihlížet k tomu, zda jde o první nebo opakované provinění. KK rozhodčí
komisi nezřizuje. Vyloučení člena musí být schváleno členskou schůzí KK.
12. KK se zrušuje:
- Činí-li počet členů méně než 5
- Rozhodnutím členské schůze KK
13. Nejvyšším orgánem KK je výroční členská schůze, která je oprávněna rozhodovat o všech
záležitostech KK.
Výroční členská schůze zejména:
- Volí předsedu a výbor KK a odvolává je
- Volí kontrolní komisi KK a odvolává ji
- Schvaluje zprávu výboru o jeho činnosti
- Schvaluje plán činnosti KK
- Schvaluje způsob a plán hospodaření
- Schvaluje výši členských příspěvků
- Volí delegáty na sjezdy MSKS
14. V čele KK stojí výbor, který je volen na výročních členských schůzích na dobu 4 let. O formě
volby výboru a počtech jeho členů rozhoduje členská schůze. Minimální počet členů ve
výboru je 5, včetně předsedy.
15. Výbor KK řídí činnost KK mezi členskými schůzemi.
K jeho povinnostem patří zejména:
- Organizovat a řídit zájmovou činnost členů KK
- Organizovat a řídit hospodářskou činnost KK
- Vést evidenci o hospodaření KK
- Vést evidenci o členské základně KK
- Vést evidenci o placení členských příspěvků
- Schvalovat veškeré akce pořádané v areálu KK a akce pořádané KK
- Hájit zájmy KK a členů KK

Výbor se schází minimálně jedenkrát za 3 měsíce, v nadpoloviční většině členů výboru KK.
16. Současně s výborem KK je volena kontrolní komise, která je tříčlenná. Tato kontrolní komise
je nezávislá na výboru KK.
17. Představiteli KK pro jednání s jinými orgány a organizacemi jsou předseda a jednatel KK,
popř. pověřený člen výboru KK. Mají právo jednat za KK, nemají právo rozhodovat za KK. Jsou
povinni všechna důležitá rozhodnutí nechat předem ke schválení buď výborovou, nebo
členskou schůzí KK, podle závažnosti rozhodnutí. Podpisové právo k finančním transakcím
v rámci běžného účtu KK u peněžního ústavu mají určení členové výboru KK (jmenovitě
předseda, pokladní a jednatel). Na jednotlivou finanční transakci je potřeba podpis
minimálně dvou z určených členů.
Tyto Stanovy Kynologického klubu Šlapanice ZO 10302 p.s., Moravskoslezský kynologický svaz
z.s. byly projednány a schváleny na výroční členské schůzi KK dne 24.1.2016 a nahrazují
v plném rozsahu stanovy ze dne 15.1.1995.

