Kynologický klub Jihlava
Helenín 4073/4, 58603 Jihlava
IČO: 42634784

Klubový řád a stanovy Kynologického klubu Jihlava
1) Kynologický klub Jihlava ( dále jen KK) je dobrovolné, nezávislé, demokratické a nepolitické
sdružení v oblasti tělovýchovy a sportu.
2) KK Jihlava je právnickou osobou, základní organizací č. 10605 Moravskoslezského
kynologického svazu, se sídlem tř. kpt. Jaroše 35, Brno, 60200, registrovaného MV 4.7.1990,
pod č. j. VSP/1-1780/90-R .
3) Cílem KK Jihlava je zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců o chov a výcvik psů z
řad dospělých i mládeže v souladu s posláním a cíly Mezinárodní kynologické organizace FCI.
Prostřednictvím MSKS spolupracuje s Českomoravskou kynologickou unií, vrcholným orgánem
kynologie v ČR.
4) KK Jihlava se řídí závaznými stanovami Moravskoslezského kynologického svazu,
schválenými sjezdem MSKS, čl. stanov 1 až 16 (viz příloha).
5) Povinnosti a práva členů Kynologického klubu Jihlava stanovuje Článek 11 , stanov
Moravskoslezského kynologického svazu – Základní kynologická organizace a její orgány.
6) Členové KK Jihlava jsou povinni respektovat stanovy organizace, klubový řád vycházející ze
stanov, závazná rozhodnutí vrcholných orgánů klubu v uvedeném pořadí: a/ výroční členská
schůze b/ členská schůze c/ výbor Kynologického klubu.
7) Základní členské povinnosti člena KK Jihlava:
a) řídit se pokyny výboru KK Jihlava, v souladu s usneseními Výroční členské schůze a
Členské schůze
b) do 31. ledna daného roku uhradit členský příspěvek na daný rok ve stanovené výši:
dle usnesení Členské schůze ze dne 6. 4. 2013 ve výši: od 1.1. 2014:
• člen se psem s průkazem původu 1.000,- Kč
• člen se psem bez průkazu původu 1.200,- Kč
• starobní popř. invalidní důchodce, dítě a mládež do 18 let 500,-Kč
• člen bez psa 100,- Kč
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c) v případě využívání stabilního kotce ve vlastnictví KK uhradit nájemné dle nájemní
smlouvy dle usnesení Členské schůze ze dne 14. 11. 2003 ve výši 100,- Kč/ kalendářní
měsíc
d) Člen KK Jihlava má povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin ročně:
• při údržbě a budování kynologického areálu (minimálně 5 hod z povinných 10)
• při akcích organizovaných výborem KK Jihlava (maximálně 5 hodin z povinných 10)
• 1 člen může mít 1 pomocníka (nečlena bez podstatných zdravotních omezení)
• brigádnické hodiny jsou nepřenosné na jiného člena
• náplň činnosti stanoví vedoucí brigády
• od brigádnické povinnosti jsou osvobozeni důchodci, členky na mateřské dovolené a
děti do 10 let
V případě nesplnění odpracování stanoveného počtu hodin, je člen povinen uhradit
poplatek 100,- Kč za neodpracovanou brigádnickou hodinu a to do 31. 12. daného roku
(dle usnesení členské schůze ze dne 23. 11. 2001).

8) Přílohy: Stanovy Moravského kynologického svazu
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