
Zápis ze schůze výboru konané dne 10. dubna 2016 v Praze

Přítomni:  Eva  Nepomucká,  Simona  Krátká,  Ing.  Alena  Straková,  Eva  Kořínková,  Květa
Maturová, Eva Snížková

Body jednání

1. Dokončení přeregistrace 

K přeregistraci  je  nutné  odeslat  poslední  doklad  -  prezenční  listinu  z výborové  schůze.
Předsedkyně Eva Nepomucká zajistí podpis od paní Zuzany Kottnerové, která je v současné
době v zahraničí.  Po navrácení prezenční listiny odešle na soud. 

2. Dotisk členských kartiček

Paní Simona Krátká byla pověřena dotiskem členských kartiček.

3. Návrh změny banky

Vzhledem  k nevýhodné  výši  bankovních  poplatků  se  výbor  jednohlasně  shodl  na  změně
banky. Vybrána byla  Fio banka.  Změnu provede Ing. Alena Straková.

4. Dotaz na ČMKU

Paní Eva Nepomucká byla pověřena dotazem na ČMKU ohledně zařazení titulu Best of Variety
na výstavách pořádaných klubem, vzhledem k úpravám Výstavního řádu ČMKU

5. Návrh na revizi podmínek Pes a fena roku – pověřena p. Kořínková 

6. Příprava speciální výstavy v Kojicích – rozdělení úkolů mezi členy výboru
Návrh  termínu  konání  řádné  členské  schůze  -    31.7.2016    Kojice   –  schváleno
jednohlasně

7. Schváleny prostory na konání klubové výstavy – 
25.3. 2017  Kutná Hora  KD Lorec

8. Žaloba p. Dany Čopjakové  proti klubu ACC 

- Výbor obdržel předvolání k soudnímu řízení  na  9.5.2016  Okresní soud Děčín ve věci
žaloby p. Dany Čopjakové versus ACC 



- Na  základě  tohoto  zjištění  zahájila  paní  Eva  Nepomucká  jednání  s paní  Danou
Čopjakovou  o  možnosti  dohody  a  stažení  soudního  řízení.   Byl  předložen  návrh
dohody od paní Čopjakové.

- S návrhem dohody výbor nesouhlasil, navrhl nové znění dohody a pověřil předsedkyni
paní Evu Nepomuckou k jednání o něm.

- Výbor pověřil paní Simonu Krátkou a paní Evu Kořínkovou jednáním s právní kanceláří
O jednání budou neprodleně informovat. 

- Výbor se dohodl,  že vzhledem k závažnosti  bude informovat členskou základnu na
webových stránkách klubu.

9. Klubová výstava listopad 2016

Jednání o společné výstavě s Klubem Anglický špringršpaněl vede paní Eva Nepomucká, která
je v kontaktu s paní Madziovou.  Detailní informace o podmínkách poddá paní Nepomucké
předseda Klubu Anglický špringršpaněl paní Madziová ve spolupráci s výstavním referentem
Klubu Anglický špringršpaněl paní Andreou Koubkovou v termínu do 14-ti dnů.

Zapsala: Eva Kořínková


