
Zápis ze schůze výboru  American cocker clubu  z.s.  

dne 2.12.2018 v Praze 9 - Letňanech 

 
Datum konání: 2.12.2018 

Místo konání:       Praha 9, Výstaviště Letňany 

 

Přítomni:      Eva Nepomucká, Alena Straková, Eva Kořínková, Květa Maturová 

Omluvena :   Simona Krátká 

Hosté: nikdo 

Konstatováno, že výbor se sešel v počtu čtyř členů a je usnášení schopný. 

 

1) zahájení jednání – ve 14 hod. zahájila předsedkyně schůzi výboru  

2) určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání – jako zapisovatelka byla určena paní Nepomucká 
Eva, jako ověřovatel zápisu byla určena paní Straková Alena 

3) schválení programu : 

1. Pes a Fena roku  2018        
2. Návrh termínu konání členské schůze        
3. Projednání žádosti  nového člena  o členství v ACC  z.s.            
4. Příprava klubové výstavy – organizace, sponzoři 
5. Návrh na vydání Katalogu chovných psů/fen 
6. Zhodnocení činnosti výboru klubu za rok 2018 

Hlasování o programu   pro    4           proti       0    zdržel  se  0 

 

Pes a fena roku 2018, termín přihlášek do soutěže do 31.12.2018, nutno zveřejnit na webových 
stránkách klubu nejpozději do 15.12.2018 – odpovědná osoba Eva Nepomucká 

Hlasování:    pro  4        proti  0       zdržel se  0 

 

Návrh termínu pro konání členské schůze ACC z.s., navržen termín 9.3. 2019 v Praze - odpovědná osoba - 

Nepomucká Eva 

Hlasování:   pro     4     proti    0    zdržel se  0 

 

Příprava klubové výstavy – organizace, sponzoři.  

Organizace klubové výstavy - paní  Straková Alena,Krátká Simona, Maturová Květa , Kořínková Eva , 
sponzory zajistí paní   Krátká Simona, Straková Alena 

Hlasování:  pro    4     proti      0   zdržel se   0 

 

 



Návrh na vydání katalogu chovných psů/fen 

Hlasování:    pro   4    proti   0      zdržel se    0 

 

Projednání žádosti o členství nového člena, diskuze, hlasování :  

pro   0  proti    4  zdržel se  0 

 

Zhodnocení činnosti výboru spolku za rok 2018 – zprávy o činnosti, připomínky,žádosti, diskuze, bude 
zveřejněno na nejbližší členské schůzi. 

 

Jednání výboru spolku  ACC z.s. bylo ukončeno ve 15.00 hod. 

 

Zapsala : Eva Nepomucká 

Ověřovatel zápisu:  Straková Alena 

 

 

V Praze dne 2.12. 2018 

 

 

 

 

 


