
Zápis a usnesení z řádné členské schůze ze dne 7.5.2022 v Kojicích 

 

Schůze zahájena v 15.30 

Ke dni 7.5.2022 je počet členů klubu 91 (kvórum 19), schůze se účastní 27 členů. Schůze je 

usnášeníschopná. 

Zvolena návrhové komise: J.D., K.O.,N.M. (27 – 0 – 0) PRO – PROTI- ZDRŽEL SE 

Zvolena mandátová komise: E.Č., P.Z., L. B. (27 - 0 – 0) PRO - PROTI - ZDRŽEL SE 

1. Výbor přednesl jednotlivé zprávy za rok 2021 

 

1.1 Zpráva předsedkyně klubu 

Paní E. N. přednesla zprávu viz. Zpráva předsedkyně 

1.2 Zpráva poradkyně chovu 

Paní E.K. přednesla zprávu viz. Zpráva poradce chovu 

1.3 Zpráva matrikářky klubu 

Paní K.M. přednesla zprávu viz. Zpráva matrikáře 

1.4 Zpráva ekonomky klubu 

Paní A.S. přednesla zprávu viz. Zpráva ekonoma 

Paní A.S. předložila návrh rozpočtu pro následující zúčtovací období ve výši 182 500,- Kč na straně 

příjmů a 182 500,- Kč na straně výdajů. 

Návrh vyrovnaného rozpočtu schválen (27 - 0 – 0) PRO - PROTI - ZDRŽEL SE 

1.5 Zpráva o činnosti DR v roce 2021 

Paní H.M. seznámila účastníky schůze s kauzami řešenými v roce 2021. Současně seznámila s výsledky 

provedené kontroly evidence členů, kontroly vedení účetnictví a kontroly poradkyně chovu. 

Odsouhlasení výše uvedených zpráv  

Schváleno  27 – 0 – 0 PRO - PROTI - ZDRŽEL SE 

2. Projednání návrhu z členské schůze konané 7.11.2021 – zvýšení poplatků ACC 

Po diskuzi byly předloženy následující návrhy: 

A. Návrh zachovat stávající výši členského příspěvku (400,- Kč) a členského příspěvku 

rodinného příslušníka (200,-Kč) 

Schváleno  27 – 0 – 0 PRO - PROTI - ZDRŽEL SE 

B. Návrh zvýšit poplatek za krytí feny pro členy klubu ze 150,-Kč na 200,-Kč, zvýšit 

poplatek za uskutečnění krytí psem pro členy klubu ze 150.-Kč na 200,-Kč a zvýšit 

poplatek za zapsání chovnosti z 200,-Kč na 300,-Kč s účinností od 1.7. 2022. 

Schváleno  27 – 0 – 0 PRO - PROTI - ZDRŽEL SE 



3. Diskuze 

V rámci diskuze byla otevřena problematika chovu jedinců s Distichiasis. Na základě výsledků diskuze 

bude výbor iniciovat vystoupení MVDr. Jiřího Beránka, Ph.D k této problematice na následující klubové 

výstavě (dle možností osloveného). 

V návaznosti na zprávu poradce chovu přednesla poradkyně chovu paní E.K. následující návrh: 

Do 31. 12. 2022 musejí všichni chovní jedinci předložit výsledky testů PRA-prcd, které budou následně 

zapsány v údajích o chovném jednici. V případě nepředložení budou stávající chovní jedinci na 

webových stránkách přeřazeni do sekce NEAKTIVNÍ CHOVNÍ JEDINCI. 

Schváleno  27 – 0 – 0 PRO - PROTI - ZDRŽEL SE 

Místopředsedkyně a jednatelka klubu paní S.K. po krátké diskuzi týkající se možné změny Kárného řádu 

ve smyslu zjednodušení procesu prošetřování zjevných přestupků přednesla následující návrh: 

Do termínu následující klubové výstavy výbor projedná možnosti úpravy stávajícího Kárného řádu a 

s výsledky seznámí členy členské schůze. 

Schváleno  27 – 0 – 0 PRO - PROTI - ZDRŽEL SE 

4. Vyhlášení výsledků soutěže Pes a fena roku 2021 a Klubových šampionů ACC 

5. Usnesení členské schůze 

Usnesení Schváleno  27 – 0 – 0 PRO - PROTI - ZDRŽEL SE 

 

Zapsal: Jan Drozd 


