NÁVRH NA PROJEDNÁNÍ ÚPRAVY STANOV, URČENO ČLENSKÉ SCHŮZI DKČR 3. 3. 2018
Předsednictvo DKČR navrhuje zvýšení členských příspěvků z 500,- Kč ročně na 600,- Kč ročně.
Zápisné pro nové členy se pak navrhuje navýšit ze současných 100,- Kč na 200,- Kč.
Odůvodnění: k návrhu přistupujeme s ohledem na rostoucí náklady na činnost klubu, také
s přihlédnutím k faktu, že členské příspěvky DKČR z.s. nebyly za posledních minimálně 15 let
navyšovány.
Úprava se týká článku 17 Stanov DKČR, druhotně článku 20 Stanov DKČR
Současné znění
Článek 17 - Členské příspěvky
1. Roční členský příspěvek: a/ členství řádné 500 Kč b/ členství čestné 0 Kč
2. Úhrada ročního členského příspěvku a zápisného je prováděna převodem na účet nebo peněžní
poukázkou (složenkou) typu A na účet Klubu. 3. Platba musí být provedena nejpozději do 28.února
každého kalendářního roku.
Navrhované znění – změna vyznačena žlutě
Článek 17 - Členské příspěvky
1. Roční členský příspěvek: a/ členství řádné 600,- Kč počínaje platbou za rok 2019, v roce 2018 500,-Kč
b/ členství čestné 0,- Kč
2. Úhrada ročního členského příspěvku a zápisného je prováděna převodem na účet nebo peněžní
poukázkou (složenkou) typu A na účet Klubu. 3. Platba musí být provedena nejpozději do 28.února
každého kalendářního roku.
Současné znění
Článek 20 - Závěr
1.Písemné materiály se archivují. 2. Zrušení spolku a jeho likvidace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. 3.
Vztahy neupravené těmito Stanovami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., normativy ČMKU a ČKS a obecně
závaznými právními předpisy. 4. Schváleno na členské schůzi Dobrman klubu ČR dne 27.2.2016.
Současně se k tomuto datu ruší Stanovy DKČR dříve vydané.
Článek 20 - Závěr
1. Písemné materiály se archivují. 2. Zrušení spolku a jeho likvidace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. 3.
Vztahy neupravené těmito Stanovami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., normativy ČMKU a ČKS a obecně
závaznými právními předpisy. 4. Schváleno na členské schůzi Dobrman klubu ČR dne 27.2.2016.
Současně se k tomuto datu ruší Stanovy DKČR dříve vydané. Změna Stanov schválena na členské
schůzi dne 3.3.2018 (článek 17).
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