Zápis z členské schůze KASS č.6
konané dne 3.3.2012 v Klimkovicích

Přítomní členové – viz prezenční listina

Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a volba orgánů schůze
Změna Stanov KASS a Organizačního řádu KASS
Kompletní zpráva o hospodaření klubu za rok 2011
Rezignace členky RK Pavly Juchelkové, volba nového člena RK
Diskuze

1) Zahájení a volba orgánů schůze
Navržen způsob voleb - volba přímá
hlasování: pro, proti, zdržel se
Schválení způsobu voleb - 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Řídící schůze – sl. Eva Madziová – 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Zapisovatel – Eva Madziová – 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Skrutátor – Dana Čopjaková – 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se

Změna programu schůze:
1. Zahájení a volba orgánů schůze
2. Změna adresy KASS ve stanovách - článek I., úprava pravomocí ve funkci poradce chovu článek VIII. v Organizačním řádu a úprava bodu 3. článku II. Organizačního řádu
3. Kompletní zpráva o hospodaření klubu za rok 2011
4. Rezignace členky RK Pavly Juchelkové, volba nového člena RK a náhradníka do RK
5. Zpráva poradkyně chovu
6. Zpráva výstavní referentky
7. Informace z RK
8. Informace o členské základně
9. Diskuze
10. Usnesení
Schválení změny programu - 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2) změna adresy KASS ve stanovách- článek I., úprava pravomocí ve funkci poradce chovučlánek VIII. v Organizačním řádu a úprava bodu 3. článku II. Organizačního řádu
Návrh změny: KASS, Jistebník 201, 742 82
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Návrh změny: Přidat formulaci - Poradce chovu může provádět zápisy o chovnosti do PP a přepisy
údajů z výstavních posudků do PP.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Návrh změny: Členské příspěvky se hradí na období jednoho kalendářního roku a jsou splatné k 28.2.
daného kalendářního roku. V případě neuhrazení poplatků členství ke dni 28.2. daného roku zaniká.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3) Kompletní zpráva o hospodaření klubu za rok 2011
Sl. Eva Madziová přečetla zprávu o hospodaření klubu za rok 2011. všechny ekonomické a účetní
doklady byly předloženy členské schůzi. K nahlédnutí také předložila zprávu o hospodaření klubu za
rok 2010.
Podklady ke kontrole hospodaření převzala za RK Ing. Zuzana Porubová
Členská schůze vzala na vědomí

4) Rezignace členky RK Pavly Juchelkové, volba nového člena RK a náhradníka do RK
Rezignace členky RK Pavly Juchelkové ke dni 3.3.2012
Členská schůze vzala na vědomí
Volba nového člena RK: navržena Dana Čopjaková - návrh přijala
Hlasování pro Danu Čopjakovou: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Volba náhradníka do RK: navržena Pavlína Vnenčáková- návrh přijala
Hlasování pro Pavlínu Vnenčákovou: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Aktuální složení revizní komise pro období do února 2013:
Ing. Zuzana Porubová, Dana Čopjaková, Martina Hollasová, náhradní člen RK Pavlína Vnenčáková

5) Zpráva poradkyně chovu.
Zpráva poradkyně chovu za období od 1.1.2011 do 3.3.2012 – poradkyně chovu paní Alice
Schreibová písemně omluvila svou neúčast, zprávu přečetla a členům předložila sl. Eva Madziová.
Členská schůze vzala zprávu na vědomí

6) Zpráva výstavní referentky
Eva Madziová přednesla zprávu výstavní referentky.
Členská schůze vzala zprávu na vědomí

7) Informace z RK
Ing. Zuzana Porubová přítomné informovala o plánu činnosti RK.
Členská schůze vzala na vědomí

8) Informace o členské základně

Eva Madziová ml. přítomné informovala o stavu počtu členů v průběhu roku 2011 a o jejich počtu k
dnešnímu dni.
Členská schůze vzala na vědomí

9) Diskuze
−

výstavy pořádané KASS: Eva Madziová zhodnotila průběh výstav a sdělila vyjádření
rozhodčích Trudy Topliss a Garetha Lawlera.

−

Informace: změny ve výstavním řádu a v termínech delegace rozhodčích, průběh jednání o
delegaci rozhodčích na MVP v Praze a EVP 2014, návrhy výstav pořádaných KASS a
rozhodčích na ně pro rok 2013.

−

Chovnost - chov a využívaní v chovu chovných jedinců v majetku osoby, která je členem obou
klubů zastřešující plemeno ASS. Z diskuze vyplynulo doplnění dodatku KASS k zápisnímu
řádu ČMKU- článek III. Chovní jedinci v KASS: Pokud člen KASS je majitelem více chovných
jedinců ASS - a přeje si zaregistrování v KASS, musí být takto v KASS zaregistrováni všichni
ostatní jeho chovní jedinci plemene ASS.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

−

lovecké zkoušky- do doby vyjasnění vztahu KASS- ČMMJ odloženy

−

nácviky na zkoušky- přizpůsobí se operativně zájmům členské základny (Eva Madziová +
Ing. Zuzana Porubová)

−

Halloweenská výstava: termín 27.10.2012, místo konání Jistebník, rozhodčí Glen Miller
Členská schůze vzala na vědomí

−

Přednáška o ASS - výklad standardu - chovatelská beseda - Marie Merchant a Gareth Lawler
(v Klokočůvku). Podpořeno audiovizuální projekcí, praktické ukázky.

10) Usnesení členské schůze
Členové vzali na vědomí:
• zprávu o hospodaření
• zprávu o rezignaci členky RK Pavly Juchelkové
• zprávu poradkyně chovu
• zprávu výstavní referentky
• informace z RK
• informace o členské základně

Členové odsouhlasili:
• volbu orgánů schůze a způsob voleb
• změnu programu
• změnu adresy KASS ve stanovách
• změnu pravomocí poradce chovu v Organizačním řádu
• změnu splatnosti členských poplatků
• změnu v dodatku KASS k Zápisnímu řádu ČMKU
Členové zvolili:
• novou členku RK - Danu Čopjakovou
• náhradníka do RK - Pavlínu Vnenčákovou
Ukončení schůze a hlasování o odsouhlasení usnesení členské schůze: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel

Zápis provedla: Eva Madziová
Ověřila: Eva Madziová ml.

