Zápis z členské schůze KASS č.5
konané dne 13.11.2011 v Brně

Přítomní členové – viz prezenční listina

Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení a volba orgánů schůze
Rezignace předsedkyně klubu ke dni 13.11.2011, volba nového předsedy
Zpráva předsedkyně klubu o činnosti klubu za rok 2011
Zpráva o hospodaření klubu za rok 2011
Rozpočet na rok 2012
Zpráva poradkyně chovu
Návrh plánu činnosti KASS na rok 2012
Volba členů výboru a revizní komise pro další funkční období
Návrh dohody s KCHLS na minimálních chovných podmínkách
Chovné podmínky KASS
Návrh Zkušebního řádu pro GP KASS
Diskuze
Usnesení

1) Zahájení a volba orgánů schůze
Navržen způsob voleb - volba přímá
hlasování: pro, proti, zdržel se
Schválení způsobu voleb - 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Řídící schůze – sl. Eva Madziová – 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zapisovatel – Ing. Zuzana Porubová – 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Skrutátor – RNDr. Irena Rychtarová – 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Navrhovatel – Eva Madziová – 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Úprava programu schůze: změna bodu číslo 2.
„Rezignace předsedkyně klubu ke dni 13.11.2011, volba nového předsedy“
– změna znění: „Rezignace předsedkyně klubu ke dni 13.11.2011, volba nového člena výboru“
Schválení úpravy programu - 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2) Rezignace předsedkyně klubu ke dni 13.11.2011, volba nového člena výboru
Rezignace předsedkyně klubu ke dni 13.11.2011.
Volba nového člena výboru:
Navržena Dana Kohoutová – návrh přijala
Navržena Ing. Zuzana Porubová – návrh nepřijala

Hlasování pro Danu Kohoutovou:
6 pro
1 proti
1 zdržel se

3) Zpráva předsedkyně klubu o činnosti klubu za rok 2011 (od 1.1. do 31.10.2011). Viz příloha
Marcela Brothánková přečetla zprávu o činnosti klubu za rok 2011 (od 1.1. do 31.10.2011) Zpráva
doplněna sl. Evou Madziovou o informaci o konání předvýstavního setkání 23.7.2011 v Klokočůvku.
Členská schůze vzala na vědomí

4) Zpráva o hospodaření klubu za rok 2011 (od 1.1. do 31.10.2011).
Ekonomka klubu sl. Eva Madziová předložila písemnou zprávu o hospodaření klubu za období
1.1.2011 – 31.10.2011, k nahlédnutí také předložila zprávu o hospodaření klubu za rok 2010.
Členská schůze vzala na vědomí

5) Rozpočet na rok 2012
Ekonomka klubu sl. Eva Madziová předložila návrh rozpočtu na rok 2012.
Hlasování o schválení rozpočtu - 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

6) Zpráva poradkyně chovu. Viz příloha.
Zpráva poradkyně chovu za rok 2011 (od 1.1.2011 do 31.10.2011) – poradkyně chovu paní Alice
Schreibová písemně omluvila svou neúčast, zprávu přečetla a členům předložila sl. Eva Madziová.
Členská schůze vzala zprávu na vědomí

7) Návrh plánu činnosti KASS na rok 2012
Sl. Eva Madziová předložila návrh plánu činnosti KASS na rok 2012:
•
•
•
•
•
•
•

Přednáška MVDr Žakovčík: termín leden 2012, místo konání Klimkovice
Speciální výstava KASS: termín 28.4.2012, místo konání Klokočůvek, rozhodčí Marie
Merchant
Klubové zkoušky vloh: termín 26.5.2012, místo konání Šilheřovice
Klubová výstava KASS: termín 9.6.2012, místo konání Praha, rozhodčí Ray Smith
Klubové barvářské zkoušky: termín 7.7.2012, místo konání Šilheřovice
Klubové podzimní zkoušky KASS: termín 8.9.2012, místo konání Šilheřovice
Halloweenská výstava KASS: termín 27.10.2012, místo konání Jistebník, rozhodčí Linda
Voláriková

Dále jsou v plánu nácviky na zkoušky (ZV duben 2012, BZ od 16.5.2012 - spolupráce s Ing. Zuzanou
Porubovou).
Semináře o úpravě a výživě ASS, nemají ještě stanovené termíny, ale pořádány budou v Klimkovicích.
Akce budou podpořeny Eukanuba Breeders klubem.
Členská schůze vzala na vědomí

8) Volba členů výboru a revizní komise pro další funkční období
Revizní komise:
Navrženy: Martina Hollasová, Ing. Zuzana Porubová, Pavla Juchelková
Martina Hollasová:
7 pro, 1 proti, 0 se zdržel
Ing. Zuzana Porubová: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Pavla Juchelková:
7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Výbor:
Navrženy: Dana Kohoutová, slečna Eva Madziová, Alice Schreibová
Dana Kohoutová:
6 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Eva Madziová ml.:
6 pro, 1 proti, 1 se zdržel
Alice Schreibová:
7 pro, 1 proti, 0 zdržel se

Byla zvolena revizní komise ve složení: Martina Hollasová, Zuzana Porubová, Pavla Juchelková
Byl zvolen výbor klubu ve složení: Dana Kohoutová, sl. Eva Madziová, Alice Schreibová

9) Dohoda s KCHLS na minimálních chovných podmínkách. Viz příloha.
Byl projednána dohoda s KCHLS o minimálních chovných podmínkách. Zápis z jednání KCHLS a
KASS předložila sl. Eva Madziová.
Hlasování o schválení - 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

10) Chovné podmínky KASS
Projednání návrhu chovných podmínek KASS. Tyto podmínky vstoupí v platnost od 1.1.2012 za
předpokladu, že výbor KCHLS odsouhlasí dohodu o minimálních chovných podmínkách.
Hlasování o schválení - 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

11) Návrh Zkušebního řádu pro GP KASS
Návrh Zkušebního řádu pro GP KASS nebyl na schůzi předložen. Marcela Brothánková vznesla dotaz,
zda pokračovat v přípravě zkušebního řádu.
Hlasování - 7 pro,0 proti, 1 se zdržel

12) Diskuze
•
•
•
•

Dotaz Pavly Juchelkové ohledně přístupových hesel na klubové fórum. Bylo zodpovězeno.
Dotaz Ing. Zuzany Porubové ohledně zápisu výšky psa. Bylo zodpovězeno.
Marcela Brothánková předá písemný podnět k prošetření RK týkající se klubové výstavy v
Klokočůvku.
Eva Madziová připomínkovala poznámku Marcely Brothánkové k bodu č. 2 výborové schůze
ze dne 31.10.2011. Předá písemný podnět k prošetření RK. Žádá úpravu zápisu.

13) Usnesení členské schůze
Členové vzali na vědomí:
• rezignaci předsedkyně
• zprávu o činnosti klubu
• zprávu o hospodaření klubu
• plán akcí na rok 2012
• zprávu poradkyně chovu
Členové odsouhlasili:
• volbu orgánů schůze a způsob voleb
• změnu programu
• rozpočet na rok 2012
• návrh dohody s KCHLS o min. chovných podmínkách
• návrh nových chovných podmínek KASS
• realizaci návrhu Zkušebního řádu GP KASS
Členové zvolili:
• novou členku výboru
• nový výbor a revizní komisi pro příští volební období
Ukončení schůze a hlasování o odsouhlasení usnesení členské schůze
7 pro
0 proti
0 zdržel
1 člen opustil členskou schůzi před jejím ukončením.

Zápis provedla: Ing. Zuzana Porubová
Ověřila: Eva Madziová ml.

