Členská schůze - American Cocker Clubu
dne 7.11.2021 v Pardubicích - restaurace Tenis klub od 10.30 hodin
Přítomno 26 členů + 2 na zakladě plné moci

Mandátová komise – K.O., E.C., L.P.
Pro 28 - Proti 0 – Zdržel se 0
Složení mandátové komise bylo schváleno.
Návrhová komise – M.H., M.H., V.N.
Pro 28- Proti 0- Zdržel se 0
Složení návrhové komise bylo schváleno.
Návrh paní E.S. - přidání bodu č.7 - úprava členského příspěvku na rok 2022
Upravený program – hlasování:
28 – 0 - 0
Program byl schválen.
Bod 1. - Na žádost členky ACC z.s. E.S. přidán bod programu v tomto znění Žádám výbor klubu s
odkazem na sněm konaný 31.7.2016 oddíl diskuze,aby zařadil jako řádný bod k hlasování,úpravu
Stanov klubu.Tento bod se týká článku VII členská schůze bod 5. Použití plné moce při hlasování.
Paní E.S. přednesla další informace.
Paní H. M. citovala členskou schůzi z roku 28.1.2017, kde byl tento návrh zamítnut. Byla zmíněna
informace, ze Občanský zákoník je nadřazen Stanovám klubu. Občanský zákoník udává - 441 paragraf
441 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. - (2) Zmocnitel uvede rozsah zástupného oprávnění v plné
moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě.
Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc.
Hlasování o zachování stanov v souladu s Občanským zákoníkem:
22- 6 – 0
Návrh byl schválen.
Bod 2. – Plán výstav na rok 2022
Oznámení termínů plánovaných vystav na rok 2022, pravděpodobně v Kojicích (bude upraveno dle
aktuální covidové situace)
SV - 7.5.2022

KV – bez klub.vítěze 6.8.2022
KV - 29.10.2022
Návrhy na rozhodčí od výboru - Vladimíra Tichá, Jan Zdařil , Hana Ahrens, Vilma Strijbos
Návrhy od členů – Vibeke Paulsen, Michael Kristensen, Jarmila Jindřichovská, Darina Mervová, Petr
Studeník, Petr Řehánek, Karel Hořák, Jana Valová
Diskuse – Návrh na změnu místa ze strany E.S. – Modřice např., Kojice neodpovídají svým standardem a
servisem pro vystavovatele a psy
H. M. - vyjádření k diskusím ohledně konání výstavy a příprav na ni
Návrh J.Z. - na areál v Němčicích – Vigvam resort – zjisti více informací
Hlasování o bodu 2:
28 – 0 – 0
Bod byl schválen.

Bod 3. - Veřejné vyjádření paní E.S. k případu pana M.K.
Paní E.S. podala vice informaci k danému tématu
Diskuse nad tématem
Předsedkyní přečten a poskytnut k nahlédnutí – Úřední záznam od PČR KŘP Ústeckého kraje, Územní
odbor Děčín
Byla přečtena – Veterinární zprava o kontrole (již dřive zveřejněna na stránkách ACC)
Paní E.S. by ráda obdržela vysvětlení cele situace – dle jejího vyjádření dochází k rozporům s veterinární
zprávou.
Pan L. P. poskytl vysvětlení situace, jako zainteresovaná osoba v tomto případu.
Tento bod nebyl určen k hlasování.

Bod 4. - Veřejné seznámení paní E.S. členské základny ACC z.s. s dopisem, který odeslala na DR ČMKU
Proběhlo seznámení a diskuse.
Tento bod nebyl určen k hlasovaní.

Bod 5. - Vysvětlení všech kroků, které výbor a DR podnikla při podezření o nedostatečné péči o psy
pana M.K.

Diskuse a vysvětlení proběhlo v rámci bodu 3.
Tento bod nebyl určen k hlasovaní.

Bod 6. - Informace a projednání dopisu odeslaného výborem člence klubu E.S. s písemnou výstrahou
pro porušení Stanov ACC z.s.
Předsedkyně přečetla dopis s výstrahou. Paní E.Č. a pan L.P. přednesli návrh na vyloučení paní E.S.
Tento návrh bude zařazen k projednaní na programu příští členské schůzi v roce 2022.

Bod 7. - úprava členského příspěvku na rok 2022
Paní E.S. navrhla zvýšení poplatky na příští rok o 100,-KC na 500,-Kc a zrušení poplatku za rodinného
příslušníka – jednotný poplatek pro všechny.
Tento návrh bude zařazen k projednaní na programu příští členské schůzi v roce 2022.

13:30 opustili 2 členové členskou schůzi – aktuální počet přítomných členů vč. členů zastoupených
plnou mocí je 26.

Diskuse
1. Diskuse nad FB skupinou založenou paní E.S. - ACC – členská základna. Nevhodnost jména
vzhledem k tomu , že paní E.S. není ve výboru a nereprezentuje spolek.
2. Podnět k uveřejněni nové Vyhlášky č. 384/2021 Sb ve Sbírce zákonů a jejich případných dopadů
na Stanovy nebo Zápisní řád spolku
3. Upozornění na podmínky použití neaktivního chovného jedince MASTERPIECE DELONJI GRAND.
Pes je v majetku nezletilých synů zemřelé majitelky. O jeho použití v chovu musí v tuto chvíli
rozhodnout soud.
4. Přečtení dopisu od pana K.H. paní E.S. - jeho vyjádření z pohledu nečlena klubu, který má
uzavřenou smlouvu s klubem.
5. Paní E.S. se dotázala, kde najde vytýkací dopisy zaslané členkám výboru paní K.M., paní A.S. a
pani E.K. – dopisy byly zaslány na ČMKU a budou vyvěšeny na stránkách klubu u výborové
schůze z 18.9.2021.
Schválení usnesení:
26- 0 – 0

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

V Pardubicích 7.11. 2021
Zapsala: Hroncová Michaela

