Zápis a usnesení členské schůze ACC z.s.
9.3.2019 v Praze, Hotel Baroko, Tomsova 11/13
Zahájení schůze 10.30 hodin
Přítomno 18 členů (dle prezenční listiny – 12 + 6 na základě plných mocí) z celkového počtu
86 členů klubu (20,9 %). Konstatováno, že členská schůze je usnášení schopná.
1. Volba mandátové komise ve složení –Nataša Mühlová, Kateřina Ortová, Irena
Pavlová
Schváleno 18-0-0 (pro-proti-zdrželi se)
2. Volba návrhové komise ve složení – Ludmila Krátká, Květa Maturová, Alena
Straková
Schváleno 18-0-0
10:45 přišla paní Molnárová, počet přítomných 19 (13 +6 plných mocí)
3. Odsouhlasení předem oznámeného programu
Ing. Václavovič podal návrh na rozšíření programu:
a) Žádost p. Havlíčka o přijetí do ACC a zdůvodnění odmítnutí
Nechváleno 4-14-0
b) Návrh na pozastavení činnosti paní Simony Krátké ve výboru po dobu soudního
sporu s panem Havlíčkem
Nehlasováno
10:54 odešli Ing. Ondřej Václavovič a p. Jan Novák
10:55 schůze přerušena
11:30 p. Jan Novák se vrátil, schůze pokračuje za přítomnosti 18 členů (12+6plných mocí)
Program schůze schválen 18-0-0
4.
5.
6.
7.
8.

Zpráva předsedy o činnosti v roce 2018
Zpráva ekonoma o činnosti v roce 2018 včetně návrhu rozpočtu na rok 2019
Zpráva matrikáře o činnosti v roce 2018
Zpráva poradce chovu za rok 2018
Zpráva dozorčí rady za rok 2018

Přednesené zprávy včetně návrhu rozpočtu na rok 2019 byly schváleny 18-0-0.
9.
a)
b)
c)

Diskuze
Návrh - zpracovávat poradcem chovu statistiku nezabřezlých fen od roku 2018 dále
Návrh – zveřejňovat všechny vrhy a všechny chovné jedince na webu ACC
Návrh – při vstupu do klubu by člen podpisem souhlasil s uveřejňováním informací o
chovných jedincích a o vrzích na webu ACC
d) Návrh – výbor zpracuje na web přehled všech chovatelských stanic v ČR

e) Návrh – výbor zpracuje na web přehled zahraničních klubů pro americké kokry a
nadřazených kynologických subjektů v ČR
f) Návrh – zasílat webmasterovi návrhy na informace zveřejňované na webu
g) Informace – v 04/2019 je výročí pojistné smlouvy u DAS. Kdo se chce připojit, má
možnost.
h) Návrh – zveřejnit na webu informace, jak se provádí vyšetření dysplazie kyčelních
kloubů, kteří veterinární lékaři jsou oprávnění vyšetření vyhodnocovat apod.
i) Návrh – u chovných jedinců na webu zveřejňovat i výsledky nepovinných vyšetření
10. Vyhlášení vítězů soutěže Pes a fena roku 2018
11. Vyhlášení Klubových šampionů
12. Usnesení
Vyplývající úkoly pro výbor ACC
a) Zjistit možnost oddělení veřejné a neveřejné části webu ACC. Vstup do neveřejné
části ošetřit přístupovým heslem.
b) Ověřit soulad Stanov ACC a dalších předpisů spolku se zveřejňováním informací o
chovných jedincích a vrzích v neveřejné části webu
c) Doplnit na web plemennou knihu 2017 a 2018
d) Připravit seznam chovatelských stanic amerických kokršpanělů v ČR, seznam
chovatelských klubů amerických kokrů v zahraničí a seznam nadřízených
kynologických organizací. Následně zveřejnit na webu ACC.
e) Poradce chovu bude do budoucna připravovat také analýzu nezabřezlých fen.
f) Dotázat paní Tichou na možnost podání informací o dysplazii v rámci plánované
přednášky o anatomii psa během letní klubové výstavy.
g) Pan Prkna přislíbil zpracovat informativní materiál o dysplazii k uveřejnění na web
Členská schůze schválila zápis ze členské schůze a usnesení jednohlasně – 18-0-0

V Praze dne 9.3.2019

Zapsala: Ludmila Krátká

