Zápis ze schůze výboru KASS č.11
konané dne 1.2.2012

Schůze výboru byla vedena elektronickou cestou.
Členové výboru, kteří se vyjádřili elektronickou písemnou formou: Dana Kohoutová, Eva Madziová ml.,
Alice Schreibová

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Změna formulace náplně činnosti výstavní referentky
Vyhlášení výsledků vystavovatelské soutěže
Udělení titulu Klubový šampion
Kompletní zpráva o hospodaření za rok 2011
Revizní komise - rezignace Pavly Juchelkové
Program a termín členské schůze
Změna smlouvy o vedení plemenné knihy
Informace o přebrání dokumentů od Marcely Brothánkové
Návrh smlouvy na MV Praha - rozhodčí p. Burský

1. Změna formulace náplně činnosti výstavní referentky
Plán činnosti výstavní referentky KASS:
•

pověření jednat jménem klubu, tj. zastupovat klub a jednat jeho jménem v záležitosti výstav a
rozhodčích ve spolupráci s výborem

2. Vyhlášení výsledků vystavovatelské soutěže
Výstavní referentka bude pověřena a zodpovědná za zajištění diplomu a věcné ceny (např. poháru)
do termínu Speciální výstavy v Klokočůvku 28.4.2012, kde budou ceny předány. Výstavní referentka
bude výbor předem informovat o podobě diplomu a věcné ceny.

3. Udělení titulu Klubový šampion
Výstavní referentka bude pověřena a zodpovědná za zajištění zpracování podoby diplomu Klubového
šampiona a zpracování návrhu, kdy a za jakých okolnosti se tento diplom bude předávat. Tyto
informace budou po schválení výboru umístěny na webu KASS.

4. Kompletní zpráva o hospodaření za rok 2011
Eva Madziová ml. předložila zprávu o hospodaření KASS za rok 2011. Zpráva bude k nahlédnutí na
nejbližší členské schůzi. Výbor vzal zprávu na vědomí.

5. Revizní komise - rezignace Pavly Juchelkové
Členka RK Pavla Juchelková informovala výbor o ukončení jejího působení v revizní komisi pro další
funkční období z důvodů časové vytíženosti. Výbor bere na vědomí, na nejbližší členské schůzi bude
zvolen nový člen RK. Po osobní dohodě s Pavlou Juchelkovou, setrvá v RK do doby zvolení
nového člena RK.

6. Program a termín členské schůze
Členská schůze se bude konat 3.3.2012 od 11 hodin v Klimkovicích.
Program bude následující:
- změna několika bodů Stanov KASS a Organizačního řádu KASS
- kompletní zpráva o hospodaření klubu za rok 2011
- rezignace členky RK Pavly Juchelkové, volba nového člena RK
- diskuze
Informace ke schůzi: Změny stanov a Organizačního řádu se budou týkat změny oficiální adresy
KASS a změny termínu uhrazení členských příspěvků.

7. Změna smlouvy o vedení plemenné knihy
Výbor se dohodl na změnách ve znění Smlouvy o vedení plemenné knihy. Vyřízení této záležitosti zodpovědná Eva Madziová ml.

8. Informace o přebrání dokumentů od Marcely Brothánkové
Došlo k předání podkladů od bývalé předsedkyně KASS Marcely Brothánkové, doklady přebrala Alice
Schreibová. Výpisy z účtů nebyly v originálech, některé nebyly předány, Eva Madziová ml. chybějící
výpisy obstarala.
Výbor klubu měl poprvé k nahlédnutí "údajné trestní oznámení" na pana Krinkeho, jenž měla podat
paní Brothánková. Dokument o podaném trestním oznámení výbor shledal jako formálně pochybný.
Výbor KASS tuto záležitost odkládá jako neuzavřenou, neboť předložené dokumenty neobsahují
oficiální náležitosti, na jejichž základě by mohl pokračovat v řešení dané skutečnosti. Pokud se
některé z poškozených zakládajících členek KASS budou cítit klubem opomenuty, musí toto řešit
přímo s paní Brothánkovou, která "trestní oznámení" údajně podala.

9. Návrh smlouvy na MV Praha - rozhodčí p. Burský
Eva Madziová ml. předložila návrh smlouvy s KASS o spolufinancování rozhodčího pana Burského na
MVP Praha v květnu 2012. Výbor bere na vědomí a souhlasí s podepsáním této smlouvy.

Zápis provedla: Alice Schreibová

