Zápis a usnesení z řádné volební schůze klubu
Amerického kokršpaněla , konané dne 1.8.2015
v Kojicích.

Schůzi zahájil pan předseda ing. Václavovič , volbou komise mandátové,
návrhové a volební.
Přítomno je 39 členů s volebním právem.
Složení mandátové komise: paní R. Kučerová, K. Ortová a pan J. Novák
Složení návrhové komise: paní E. Snížková, E. Nepomucká a L. Herzová
Složení volební komise: paní L. Sedláčková, I. Marková a A. Straková
Všichni navržení byli jednomyslně schváleni pro práci v komisích.

-

-

Přítomní schválil program schůze v přesném znění tak, jak je uvedeno na
pozvánce počtem 39 hlasů.
Pan předseda přednesl výroční zprávu činnosti výboru, za celé volební
období.
Hospodář přednesl ekonomickou zprávu o hospodaření klubu za rok 2014
a první pololetí roku 2015.
Zpráva o rozpočtu klubu byla po přednesení schválena plným počtem
hlasů 39 přítomných.
Matrikářka přednesla zprávu, týkající se počtu členů klubu k datu 1. 8.
2015
Zpráva poradce chovu seznámila přítomné s počtem odchovaných
jedinců k datu 1. 8. 2015 členy klubu.
Zpráva dozorčí rady byla soustředěna na podnět paní Nepomucké, týkající
se udělení titulu Pes roku 2014 pro psa CH. Romeo Black Charming Line
ve vlastnictví sl. A. Petrové. Tento pes byl koncem roku 2014 exportován
do Indie i s převodem vlastnických práv. S přihlédnutím na všechny
okolnosti a informace, které dozorčí rada získala, není schopna

-

rozhodnout o udělení titulu a obrací se na schůzi , aby jako nejvyšší orgán
v této věci, rozhodl hlasováním.
V samotné diskuzi zaznělo několik pozměňovacích návrhů, týkajících se
zápisního řádu klubu a podmínek pro uchovnění jedinců.
1. Paní Snížková podala návrh:
Na upravení textu v bodě číslo jedna,pro zapůjčení psa ze
zahraničí.Text upravit ve stejném znění, jako bod číslo pět “ zapůjčení
nenakryté feny.“
Tento návrh byl přijat počtem 23 pro, 13 proti a 3 zdržel.
2.

3.

4.

5.

6.

Paní Snížková navrhla zrušit povinné hodnocení „Výborný“ z klubové
výstavy a zrušit možnost, použít na uchovnění psa jednu výstavu
nižšího typu.
Tento návrh nebyl počtem pro 3, proti 31 a zdrželo se 5 přijat.
Na schůzi se dostavil další člen. Počet přítomných je 40 členů.
Pan ing. Václavovič podal návrh o hlasování, týkající se udělení titulu
pro psa CH.Romeo Black Charming Line, aby mu byl titul udělen.
Pro hlasovalo 16, proti 2 a zdrželo se 22.
Paní Šulcová vznesla pozměňovací návrh, pozastavit udělení titulu až
do konečného prošetření a jednoznačného vyjádření CMKU.
Tento návrh byl schválen pro 23, proti 10 a zdrželo se 7 přítomných.
Paní Žáčková podala návrh na zrušení udělení alespoň jednoho titulu
CAC z klubové nebo speciální výstavy, pro udělení titulu klubový
šampion.
Tento návrh nebyl schválen počtem 1 pro, 30 proti a 9 se zdrželo.
Paní Pilná upozornila na problémy u připouštění u psů s chybějícím
zubem P1. Po diskuzi o tomto problému, nebyl přednesen žádný
konkrétní návrh.

Řádné volby do výboru a dozorčí rady klubu Amerického

Kokršpaněla
Paní A Straková přečetla volební řád klubu a seznámila přítomné
S tím, že volba bude probíhat tajně, křížkováním. Do výboru klubu
bude voleno 5 členů a 2náhradníci. Do dozorčí rady 3 členi a 1náhradník.
a)
b)
c)

Volební řád a postup voleb byl schválen počtem pro 34 hlasů
Přítomní navrhli své kandidáty a ti byli, po osobním souhlasu, zařazeni
na volební listinu.
Z řádných voleb, vzešlo toto složení nového vedení klubu:
Výbor klubu: E. Nepomucká předseda
S. Krátká
místopředseda
A. Straková
ekonom
K. Maturová
matrikář
Z. Kottnerová Ing poradce chovu
Náhradník : E. Kořínková a I. Marková ml.
Dozorčí rada klubu: E. Snížková
předseda
H. Manová člen
R. Kučerová
člen
Náhradník: J.Marek
Po vyhlášení výsledků byl průběh voleb schválen počtem 40 hlasů a nově
zvolení se ujali výkonu svých mandátů.
O slovo se přihlásila slečna Petrová a oznámila, že se svým psem
CH.Romeem Black Charming Line, odstupuje ze soutěže Pes roku 2014.
Tím se stal podnět paní Nepomucké bezpředmětným a další šetření v této
záležitosti bylo zastaveno.
Klubové tituly za rok 2014 poté předala vítězům místopředsedkyně S.
Krátká a poradce chovu Z. Kottnerová.

Diskuze:
Paní Žáčková upozornila, že díky liknavosti a pozdnímu nahlášení termínů
klubových a speciálních výstav na CMKU, byly povoleny na rok 2016 klubu
výstavy pouze dvě.

Ze strany místopředsedkyně bylo přislíbeno nové jednání s CMKU o
povolení i třetí výstavy s odkazem na nové vedení klubu.
Paní Žáčková upozornila na nutnost, navrhnout posuzovatele na výstavní
sezonu 2016. Doposud tak učiněno nebylo.
Usnesení:
Schůze schvaluje průběh sezení ve všech výše uvedených bodech, počtem
všech 34 přítomných při hlasování.
Ukládá předsedkyni klubu, zahájit jednání o přidělení posuzovatelů na
výstavy vyššího typu na rok 2016.

1 .8. 2015 Kojice

zapsala: Eva Snížková

