Sdružení chovatelů ušlechtilých koček v Čechách - Bohemians Edelkatze, e. V.

STANOVY

a) Název sdružení:
b) Sídlo sdružení:

- Sdružení chovatelů ušlechtilých koček v Čechách BOHEMIANS EDELKATZE, e. V.
Sadová 738, Rtyně v Podkrkonoší, 542 33

c) Cílem činnosti: je chov ušlechtilých koček;

- rozvoj kvality chovu šlechtěním, křížením, přísnou selekcí
chovů, neustálým hledáním nových genetických linií a
ověřováním jejich optimality, atd.,
- zvyšováním odborné úrovně chovatelů a posuzovatelů
výměnou zkušeností, chovatelskými besedami, školeními
mezinár. posuzovateli, zkušenými veterináři, genetiky, atd.
včetně mladých chovatelů,
- vedení plemenných knih všech chovatelských plemen ušl.
koček a zajištění vydávání rodokmenů,
- vydávání vlastního chovatelského oběžníku, který bude
informovat členy o životě sdružení, zkušenostech,
popularizaci chovatel. činnosti, ochraně a prevenci zdraví
zvířat, výměně zvířat do chovu, seznamu chovných
kocourů, přehledu jednotl. výstav a jejich výsledcích, atd.,
- pořádání výstav ušlechtilých koček, soutěží, chovatelských
setkání a společenských akcí,
- spolupráce se světovými chovatelskými kluby.
d.1)Orgány sdružení:

členská schůze,
představenstvo sdružení – výbor sdružení.

Členská schůze, se schází max. 1 x za rok a usnáší se prostou většinou
přítomných členů.

Představenstvo sdružení – výbor sdružení:
- jedná jménem sdružení v době mezi členskými schůzemi o všech
záležitostech týkajících se činnosti sdružení v souladu se stanovami,
- navrhuje změnu stanov,
- zajišťuje dodržování chovatelského řádu,
- zajišťuje vedení plemenných knih všech plemen ušl. koček a vydávání
rodokmenů,
- případné pořádání výstav ušlechtilých koček, soutěží, chovatelských
setkání a společenských akcí,

- poskytuje členům informace týkající se činnosti sdružení, nových
chovatelských a dalších předpisů (např. veterinárních),
- připravuje koncepci činnosti sdružení,
- zpracovává 1 x ročně zprávu o činnosti a hospodaření sdružení,
- přijímá nové členy a vydává členské legitimace
- působí i jako kárný orgán.
Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina a
rozhoduje prostá většina přítomných.

d.2) Sdružení jedná ve vztahu ke třetím osobám prostřednictvím prezidenta a
viceprezidenta. Prezident i viceprezident mohou jednat každý samostatně.
Dokumenty a doklady podepisují tak, že k názvu sdružení připojí své
jméno.
d.3) Členství ve sdružení je dobrovolné.
d.4) Přihlášku do sdružení projedná a schválí představenstvo sdružení – výbor
sdružení.
d.5) Členství vzniká schválením představenstva a zaplacením zápisného a
ročního členského příspěvku.
d.6) Průkazem členství je členská legitimace vydaná představenstvem sdružení
– výborem sdružení.
d.7) Členství zaniká:





ukončením členství,
nezaplacením členského příspěvku do 31. 3. 2010,
vyloučením z kárných důvodů,
úmrtím.

e) Práva členů:
I. zajišťovat zdravý a kvalitní chov odpovídající příslušnému standartu
ušl. koček,
II. vlastnit chráněnou chovatelskou stanici CHS (od 18 let),
III. vybrat vhodný název pro svoji CHS – pozdější změny názvu CHS
nejsou možné
IV. jméno CHS uvádět u všech svých odchovů,
V. mladý chovatel od 15 let může vlastnit CHS se svolením dospělé
osoby, právní odpovědnost má dospělá osoba,

VI. CHS zaniká: při ukončení členství,
vyloučením člena z BOEC,
úmrtím.

VII. CHS může být převedena na spoluvlastníka CHS a to písemně, s daty
a podpisy obou. Tento převod musí být poslán v písemné formě i na
Plemennou knihu BOEC, e. V. s datem, od kdy je CHS převedena.
Nový majitel CHS přebírá závazky bývalého vlastníka.
VIII. CHS může být převedena jako dědictví po úmrtí chovatele.
IX. Stejný název CHS může být použit v Bohemians Edelkatze, e. V. až
za 20 let po zániku CHS,
X. na schůzích (od 15 let) mít právo hlasovací,
XI. volit a od 18 let být volen do všech orgánů sdružení,
XII. vyžadovat veškeré informace týkající se chovatelství, nových i
stávajících chov. předpisů, plnění rozpočtu a o hospodaření sdružení,
XIII. všestranně a aktivně se podílet na činnosti,
XIV. využívat společných prostředků a zařízení,
XV. podávat stížnosti a odvolávat se proti usnesením vydaným
v neprospěch člena s uplatněním 15 - ti denní lhůty.
f) Povinnosti členů:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

dodržovat stanovy sdružení,
zúčastnit se výroční členské schůze,
dodržovat všechny schválené chovatelské a výstavní řády sdružení,
dodržovat nařízení a zákony týkající se chovatelství, ochrany a zdraví
zvířat,
při porušování těchto předpisů a nařízení (v odůvodněných
případech) umožnit osobám pověřených představenstvem sdružení –
výborem sdružení/kárným orgánem sdružení kontrolu chovatelského
zařízení,
upozorňovat na případy nevhodného zacházení se zvířaty,
platit včas členské a ostatní příspěvky,
navzájem si pomáhat a rozvíjet dobré vzájemné vztahy se všemi
členy sdružení a ostatními chovateli koček.

a) Kárná opatření
I. V případě zjištění závažného porušení Řádu BOEC na ochranu koček
při chovu a Chovatelského řádu BOEC nebo při porušování zákonů
ČR týkající se chovatelství, ochrany a zdraví zvířat, lze zaslat stížnost
na adresu představenstva – výboru sdružení BOEC, e. V., který působí
i jako kárný orgán.

II. Bude brán zřetel pouze na stížnosti zaslané v písemné formě,
s doloženými důkazy a opatřený podpisem (příp. podpisy) stěžovatele
(pří. stěžovatelů).
III. Nebudou přijímány stížnosti zaslané mailem a to z toho důvodu, že
mailovou adresu si může vytvořit každý a může tak vystupovat jako
neexistující (fiktivní) osoba.
IV. Tyto stížnosti projedná kárný výbor - výbor sdružení na své výborové
schůzi nebo schůzi mimořádně svolané.
V. V odůvodněných případech může kárný výbor určit 2 členy, kteří
provedou v CHS kontrolu chovu, musí se prokázat písemným
pověřením a OP. Chovatel je povinen umožnit kárnému výboru
provést kontrolu chovu. O kontrole bude proveden písemný záznam.
VI. Úmyslné nebo opakované neumožnění vstupu kárného výboru do
chovatelského zařízení může vést k vyloučení z BOEC, e. V.
VII. Kárná opatření jsou tato:
 Napomenutí – při sporech mezi chovatelem a novým majitelem
kotěte. Bude zasláno chovateli písemně s návrhem na vyřešení
sporu.
 Důtka při závažnějším porušení CHŘ a Stanov BOEC, e. V..
Chovateli bude zasláno písemně.
 Zákaz zúčastňovat se výstav a veřejných akcí (např. při
podezření s výskytu onemocnění v chovu, apod.).
 Karanténa chovu na dobu určitou (např. při podezření s výskytu
onemocnění v chovu, při špatných chovatelských a
hygienických podmínkách, apod.).
 Vyloučení z BOEC, e. V. při hrubém a soustavném porušování
chovatelských řádů a špatném zacházení s kočkami (dokázané
týrání koček).
VIII. Po uplynutí doby stanovené kárným výborem, bude provedena znovu
kontrola a kárný výbor rozhodne o ukončení kárného opatření nebo o
jeho případném pokračování (v případě, že nedošlo k nápravě
bývalého stavu). Bude sepsán záznam o kontrole.
IX. Chovatel může požádat kárný výbor o kontrole CHS ještě před
uplynutím nápravné doby.
f) Zásady hospodaření:

příjmovou část sdružení budou tvořit:






zápisné a členské příspěvky na rok
registrace CHS,
příspěvky za vyhotovení rodokmenů,
případné výnosy z pořádaných výstav, soutěží a společenských akcí,
případné dary a dotace.

Způsob vedení dokladů a podkladů finančních operací se vede dle účetní
evidence rozpočtových organizací v pokladní knize.
Běžný účet je založen u Komerční banky, a. s., pobočka Trutnov, číslo účtu
7905380257/0100.
Právo dispoziční mají 2 členové předsednictva: pokladník a president
sdružení.
Majetek je veden v knize DKP a ZP - tuto evidenci povede člen
předsednictva. Za veškerý majetek movitý a nemovitý je zodpovědný
president sdružení.
Sestavováním finančního rozpočtu, jeho čerpáním je pověřen pokladník.
Ten sestavuje rovněž roční bilanci finančního rozpočtu.
Kontrolou hospodaření celého sdružení bude zmocněno představenstvo
sdružení.

