
Zápis a usnesení volební     člensk  é sch  ůze ACC z.s. 

22.7.2018 v Kojicích

Zahájení schůze 10.30 hodin

Přítomno 45 členů (dle prezenční listiny – 34 + 11 plných mocí) z celkového počtu 94 
členů klubu (48 %)  

Po přednesení a odsouhlasení programu, byla zvolena návrhová a mandátová komise

1. Volba mandátové komise ve složení – Jan Zdařil, Eva Černá, Miroslava Žáčková

Schváleno 45-0-0 (pro-proti-zdrželi se)

2.  Volba návrhové komise ve složení – Michaela Hroncová, Eva Snížková, Alice 
Drozdová

Schváleno 45-0-0

3. Vyslechli jsme zprávu předsedy za období 3/2018–7/2018 – viz příloha

4. v průběhu zprávy předsedy klubu přibyla paní Hrušková – celkem tedy 46 členů

5. Následovala diskuze k přednesené zprávě (zejména vysvětlení podkladů k GDPR)
a její odsouhlasení

Schváleno 46-0-0

6.  V 11:10 přibyla paní Brčičová s 1 platnou mocí – celkem tedy 48 členů

7. Vyslechli jsme zprávu předsedy za 3-leté volební období 2015-2018 (shrnutí 
působnosti výboru) – viz příloha

8. Návrhy dle programu:

a,na zavedení vydávání krycích list  ů poradkyn  í chovu 

Neschváleno 0-47-1

b, návrh na p  řed  ání plemenné agendy z   ČMKJ na ČMKU

Neschváleno 0-48-0

c, úprava Stanov – povinnost uve  řejňov  ání informací o chovných jedincích

a odchovaných vrzích   členů klubu   – v souladu dle nov  ých evropských

pravidel na ochranu osobních údaj  ů, kter  ý p  řich  ází v platnost od 25.5. 2018



 

nebylo potřeba hlasovat vzhledem k platné legislativě – vysvětleno ve zprávě předsedkyně

9. Volby:

b, Kandidáti do výboru v abecedním pořadí:

Hroncová Marcela
Hroncová Michaela
Herzová Lenka
Kořínková Eva
Krátká Simona
Maturová Květa
Nepomucká Eva
Straková Alena
Zdařil Jan

b, Kandidáti do dozorčí rady  v abecedním pořadí:

Krátká Ludmila
Manová Hana
Marek Jiří
Sedláková Marie
Snížková Eva

10, Volba sčítací komise ve složení – Lenka Budišová, Johana Brčičová, Ivana 
Páralová

Schváleno 48-0-0

Přerušeno do 12:00 - vyhlášení výsledku voleb

11, Výsledky voleb:

Volby do výboru – odevzd  áno 48 volebních lístk  ů z     toho 1 volebn  í lístek byl 
neplatný (obsahoval 6 jmen) – celkem tedy 47  platných volebních lístk  ů:

Nov  ě zvolen  ý výbor:



Nepomucká Eva - 46
Straková Alena - 45
Maturová Květa - 44
Krátká Simona - 42
Kořínková Eva - 37

Náhradníci:
Hroncová Michaela – 7
Zdařil Jan – 6

Nezvoleni:
Herzová Lenka – 4
Hroncová Marcela - 3

Volby do DR – odevzd  áno 48  platných volebních lístk  ů:

Nov  ě zvolen  á DR:
Manová Hana – 37
Krátká Ludmila -36
Marek Jiří – 26

Náhradník:
Snížková Eva – 23

Nezvolena:
Sedláková Marie - 22 

12, Diskuze:

a, Marková Iveta – rozhodčí na výstavách v ČR – předejití zdvojování rozhodčích 
    odpověděla Eva Nepomucká – není v naší pravomoci, ale v pravomoci organizátora
výstav, snažíme se domlouvat s jinými kluby, aby k těmto situacím nedocházelo. Klub 
obdržel žádost od 2 nových rozhodčích o aprobaci na naše plemeno.

b, přislíbena pomoc s výstavou v Brně Modřicích - rodina Markových

c, diskuze ohledně výstavy v Poděbradech – podzim 2019

d, výstava na jaře 2019 – rozhodčí Lone Wandel – možnost semináře na úpravu am. 
kokršpaněla
 



e, výstava v létě v Kojicích  - rozhodčí Vladimíra Tichá – možnost přednášky na téma 
„Anatomie psa“

f, paní Marková poděkovala organizátorům a výboru za organizaci včerejší výstavy 

Usnesení odsouhlaseno 48 – 0 – 0

V Kojicích 22.7.2018

zapsala: Hroncová Michaela


