Zápis a usnesení z členské chůze klubu amerických kokršpanělů
Místo konání členské schůze:

Praha 9, Novozámecká 284, hotel Svornost

Den konání členské schůze:

28. 01. 2017

Celkem přítomno členů:

26

Celkem plných mocí:

3

Zahájení schůze v 10:10 hodin.
V 10:15 příchod 1 člena ACC – Pokudové Natalie
Celkem přítomno členů:

24

Celkem plných mocí:

3

Po zkontrolování prezenční listiny proběhla kontrola, zda je schůze usnášeníschopná. Dle
stanov ACC čl. VII. bod 6 je členská schůze usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 20 %
všech členů spolku. Při celkovém počtu 82 členů, bylo přítomno 26 členů, což se rovná 24 %,
členská schůze je usnášeníschopná.
Po přednesení programu členské schůze ACC byl do programu přidán bod „Návrh na úpravu
hodnocení titulu Klubový šampion“ – navrhla Nataša Mühlová. 27 pro; 0 proti; 0 zdržel
Po odsouhlasení programu, doplněného o výše uvedený bod, členskou základnou, byla
jednomyslně zvolená návrhová i mandátová komise v tomto složení:


Návrhová komise: Lída Krátká, Eva Snížková, Iveta Marková
27 pro; 0 proti; 0 zdržel



Mandátová komise: Květa Maturová, Alena Straková, Kateřina Ortová
27 pro; 0 proti; 0 zdržel
Přednesení zpráv členů Výboru ACC a Dozorčí rady

1.

Zpráva předsedy klubu paní Evy Nepomucké
Úvodem byla přednesena zpráva předsedy klubu o činnosti klubu v roce 2016, ze které
vyplynulo níže uvedené:


Informace o dění za rok 2016.



Rekapitulace plánovaných výstav v roce 2017 (celkem 3).



Shrnutí úkolů:

1

a) Prověření situace ohledně paternity vrhu chovatelské stanice Ebby Star, majitelka
Romana Kučerová. Je ustanovena kárná komise, která nyní situaci řeší →
výsledek bude zveřejněn na webových stránkách klubu ACC.
b) Žádost paní Jany Nunvářové o přijetí za člena ACC. Žádost ze strany ACC byla
zamítnuta. Pí Nunvářové uzavřela s ACC Smlouvu s nečleny.
c) Paní Žáčkové byla zamítnuta výjimka za účelem uchovnění psa bez splněné
podmínky k uchovnění – měření a počítání zubů z klubem pořádané výstavy.
d) Byla udělena výjimka paní Daně Liškové za účelem nakrytí feny starší 8 let.


Odůvodnění z jakého důvodu byla vypovězena smlouva s pojišťovnou DAS.

Zpráva byla odsouhlasena 27 pro; 0 proti; 0 zdržel

2.

Zpráva ekonoma klubu paní Aleny Strakové
Bylo předneseno hospodaření klubu ACC za rok 2016 a přednesen rozpočet na rok 2017.
Více informací ve zpráva ekonoma, která je zveřejněna ne webových stránkách klubu.
V 10:25 příchod 2 členů ACC – Ondřej Prkna, Ondřej Václavovič
Celkem přítomno členů: 26
Celkem plných mocí:

3

Zpráva byla odsouhlasena 29 pro; 0 proti; 0 zdržel

3.

Zpráva matrikáře klubu paní Květy Maturové
V roce 2016 byla celkem 80 členů, z toho 7 využilo snížené členství pro rodinného
příslušníka. 1 žádost o členství v ACC bylo zamítnuto, viz zpráva předsedy klubu. V roce
2017 se očekává stejný počet členů ACC.
Zpráva byla odsouhlasena 29 pro; 0 proti; 0 zdržel

4.

Zpráva poradce chovu paní Evy Kořínkové
V roce 2016 bylo odchování celkem 31 vrhů. Celkem bylo nakryto 39 fen, z toho 8
nezabřezlo. Celkem narozených štěňat 145. Celkem 28 jedinců (fen, psů) bylo
uchovněno. 26 psů bylo využito ke krytí a z toho 8 zahraničních psů.
Poradkyně chovu zpracovává statistiku za posledních 10 let – bude zveřejněna na
webových stránkách ACC.
Došlo ke změně krycích listů, ve kterých je doplněna kolonka e-mail, pro snazší
komunikaci.
Zpráva byla odsouhlasena 29 pro; 0 proti; 0 zdržel
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5.

Zpráva předsedy dozorčí rady paní Evy Snížkové
Dozorčí rada se za rok 2016 fyzicky nesešla ani jednou.
Za rok 2016 řešila podnět ohledně paternity vrhu chovatelské stanice Ebby Star –
majitelka Romana Kučerová.
Provedla kontrolu financí ACC a dokumentů poradce chovu. V dokumentech ohledně
chovnosti psů byly nalezeny nedostatky, které byly uloženy poradci chovu do 31. 3. 2017
odstranit.
Nedořešení zůstává podpisové právo k bankovnímu účtu klubu ACC.
Zpráva byla odsouhlasena 29 pro; 0 proti; 0 zdržel

Proběhla diskuze k přednesených zprávám.

Program


Byl projednáván návrh paní Žáčkové – rozšíření měření psů a kontrola chrupu psů mimo
klubové výstavy i na mezinárodní výstavy a národní výstavy.
Návrh byl zamítnut 13 pro; 15 proti; 1 zdržel



Projednání návrhu Výboru ACC – zpoplatnění žádostí o výjimku částkou 200,-.
Návrh byl přijat 25 pro; 2 proti; 2 zdržel



Návrh paní Herzové – zavedení titulu Klubový titul pracovní šampion pro psy v majetku
členů ACC. Bodovací tabulky dodá pí Herozová a pí Mühlová – termín není určen.
Návrh pro zavedení titulu byl přijat 24 pro; 1 proti; 4 zdržel
Podmínka, že titul bude udělen pouze psům v majetku členů ACC 22 pro; 2 proti; 5
zdržel



Návrh paní Strakové – přidání více doprovodných akcí pro děti na klubových výstavách.
Diskuze. Návrh od paní Žáčkové, p. Václavoviče a Prkny – změna průběhu klubových
výstav a to tak, že neoficiální soutěže (ty, které nejsou obsaženy ve výstavním řádu)
budou probíhat po udělení titulů BOB a BOS.
Návrh byl zamítnut 10 pro; 15 proti; 4 zdržel
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Projednání koupě koberce kvůli pořádané výstavě v Kutné Hoře. Koberec byl ústně
zamítnut a projednávala se změna místa klubové výstavy z Kutné Hory do Kojic.
Návrh byl přijat 17 pro; 1 proti; 11 zdržel
Místopředsedkyně pí Krátká dne 30. 01. 2017 zjistí, zda je přesun klubové výstavy do
Kojic možný.



Návrh na změnu plných mocí na členských schůzích – poměr 1:1.
Návrh byl zamítnut 21 pro; 4 proti; 4 zdržel



Doplnění databáze o chovné psy, kteří nejsou v majetku členů ACC bez uvedení
kontaktních údajů na majitele psa. Na webových stránkách bude umístěna fotografie psa
a jméno psa.
Návrh byl přijat 19 pro; 5 proti; 5 zdržel



Úprava textace v podmínkách uchovnění psa a feny – doplnění o text ‚Majitel psa musí
být členem ACC z. s. nebo musí mít uzavřenou Smlouvu o poskytování služeb pro
chovatele, kteří nejsou členy ACC z. s.‘
Návrh byl přijat 29 pro; 0 proti; 0 zdržel



Návrh pí Mühlové na změnu podmínek pro udělování titulu Klubový šampion –
umožnění doložení jednoho res. CACe.
Návrh byl zamítnut 1 pro; 21 proti; 7 zdržel



Vyslovení nedůvěry a odvolání Výbory ACC a Dozorčí radě ACC.
Návrh byl zamítnut 3 pro; 20 proti; 6 zdržel

Diskuze
Usnesení bylo přijato 29 pro; 0 proti; 0 zdržel
Zapsala Iveta Marková
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