Zápis ze členské schůze Klubu agility ČR dne 11. 2. 2012
Předsedkyně klubu zahájila členskou schůzi v 10 hod., vzhledem k počtu přítomných byl začátek odložen
o 30 min, jelikož do té doby schůze nebyla usnášeníschopná.
Schválení programu členské schůze.
Volba zapisovatele schůze – zapisovatel V. Brunhoferová
Volba volební a mandátové komise – členi volební a mandátové komise: Kusá, Lustyková, Míková, V.
Chadimová
Volba návrhové komise – členi návrhové komise: H. Pomykaczová, Beránková, M. Glossová
Přednesena zpráva předsedy M. Bakrlíkovou.
Přednesena zpráva o sportovní činnosti Z. Spolkem.
Přednesena zpráva za KRK V. Vostrou.
Přednesena zpráva o mistrovství světa 2012 M. Bakrlíkovou.
Návrhy do výboru a KRK.
Výbor: 1. M. Bakrlíková, 2. A. Palata, 3. Z. Spolek, 4. I. Vrkoč, 5. S. Mašek 6. A. Divišová, 7. J. Slánská,
8. R. Mandová, 9. J. Maroušková
KRK: 18. V. Vostrá, 19. J. Podmolová, 20. P. Dostál
Návrh hlasování J. Podmolové – dnes volba 7 členů výboru, prvních 7 s nejvyšším počtem hlasů, kteří
nemají pod 20 hlasů – pro 36 hlasů
Návrh hlasování R. Mandové – volba 5 členů výboru s nadpolovičním počtem přítomných hlasů – pro 40
hlasů
Návrh hlasování Z. Rozové – volba 7 členů výboru s nadpolovičním počtem přítomných hlasů – pro 3
hlasy
Do výboru zvoleni: M. Bakrlíková (63 hlasů), A. Divišová (61 hlasů), J. Maroušková (60 hlasů), I. Vrkoč
(58 hlasů), R. Mandová (55 hlasů)
A. Divišová se vzdala kandidatury, výbor doplněn S. Maškem (43 hlasů)
Do KRK zvoleni: V. Vostrá (74 hlasů), J. Podmolová (75 hlasů), P. Dostál (76 hlasů)
Rozpočet na rok 2012 přednesla M. Bakrlíková – pro 65 hlasů, proti 1, zdrželo se 3 hlasy
Diskuze
Zálohy na odvody za závody:
o návrh na zrušení vybírání zálohy na odvody za závody pro pořadatele – pro 58 hlasů, proti
5 hlasů, zdrželo se 12 hlasů
Návrh na změnu Řádu agility – nahrazení Řádu agility ČR mezinárodním řádem FCI – pro 41
hlasů, proti 1 hlas, zdrželo se 30 hlasů
Doporučení na pořádání členských schůzí v podzimním termínu – pro 18, proti 13 hlasů, zdrželo se
39 hlasů
Návrh na zrušení věty „Titul Mistr České republiky plemene získá vítěz MRp, ale pouze v případě,
že měl ve své velikostní kategorii konkurenci minimálně 9 dalších účastníků stejného plemene.“
směrnice o MR plemen 9/11 – pro 42 hlasů, proti 3 hlasy, zdrželo se 17 hlasů
Návrh na zpravodaj pouze v elektronické podobě – pro 47 hlasů, proti 3 hlasy, zdrželo se 17 hlasů
Návrh na vrácení se ke starým web. stránkám – pro 9 hlasů, proti 22 hlasů, zdrželo se 30 hlasů
Návrh na zrušení věty: " Pokud v případě existence více chovatelských klubů jednoho plemene nedojde ke

-

společné dohodě, rozhoduje chovatelský klub, který má větší počet členů." nahradit např. počtem
chovaných jedinců (jsou kluby pro více plemen). Viz směrnice 9/11. O návrhu nebylo hlasováno, doporučeno
upřesnění a předložení výboru klubu.
Dotaz na chybu v Systému výběru reprezentace, kde je chybně uvedeno, že EO se mohou zúčastnit pouze
psi s PP (zápis v plemenné knize)

Návrh na změnu Stanov KAČR – pro 3 hlasy, proti 29 hlasů, zdrželo se 26 hlasů
Návrhová komise předkládá usnesení, které bylo doplněno o bod 11 (zpravodaj) a následně schváleno
(pro 56 hlasů, proti 2 hlasy, zdrželo se 0).
Předání A3Ch.

