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Zápis ze  SCHŮZE Akita Ken  z.s. ze dne 23.2. 2019 
Schůze byla svolána již při schůzi zakladatelů . 

Schůze byla zahájena dne 23.2. v Litni, Krátká 148 předsedkyní spolku Mgr. Ludmilou Markovou. 

1. PREZENCE BYLA ZKONTROLOVÁNA PREZENCE 

PŘÍTOMNO :  7/Z 11 
ZASTOUPENO PLNOU MOCÍ: 0 
CELKEM : 7 HLASŮ 
SCHŮZE  JE USNÁŠENÍSCHOPNÁ 
Poté následovala volba: 

Zapisovatele: navržena Petra Gregorová - schváleno 

Hlasování: Pro 7 zdržel 0 proti 0 
 

2. Předsedkyně přečetla navržený kárný řád AK z.s. , po doplnění připomínek bylo hlasováno. Kárný řád byl 
schválen. 
Hlasování: Pro 7 zdržel 0 proti 0 

3. Spolek obdržel sponzorský dar ve výši 10 000,- Kč od p. Alexandera Nerandžiče a předsedkyní navržené čestné 
členství p. Nerandžiče přítomní schválili jednomyslně. 
Hlasování: Pro 7 zdržel 0 proti 0 

4. Předsedkyně přečetla navržený Etický kodex spolku a po doplnění připomínek bylo hlasováno. Etický kodex 
byl schválen. Konkrétní informace týkající se cen genetických a zdravotních testů zjistí předsedkyně a umístí 
na web spolku do sekce chovatelství/etický kodex. 
Hlasování: Pro 7 zdržel 0 proti 0 

5. V souvislosti s pravidly etického kodexu a potřebám chovatelství byla ustnovena funkce koordinátora a 
administrátora pro otázky chovu. Navržené kandidátky L.Marková ( koordinátor) a P. Gregorová 
(administrátor) s kandidaturou souhlasily a poté bylo hlasováno. Návrhy byly přijaty jednomyslně. 
Hlasování: Pro 7 zdržel 0 proti 0 

6. Dále přítomní diskutovali o problematice chovatelství, které zatím klubu z hlediska normativů ČMKU není 
umožněno o řádném chovatelském servisu. Přítomní se shodli, že pokud b y klubu byl v budoucnu umožněn 
řádný chovatelský servis, shodli se účastníci schůze na každoročné přehlídce štěňat a mladých z odchovů 
spojené s výstavou. Věk odchovů 9 – 15 měsíců. Schváleno jednomyslně. 
Hlasování: Pro 7 zdržel 0 proti 0 

7. Ohledně účetnictví spolku vedeném jako daňová evidence, navrhla Petra Stará , že pokud bude účtováno 
analytickým způsobem o příspěvcích členů klubu na činnost spolku, nebude mít člen po ukončení členství 
z jakýchkoliv důvodů nárok na vrácení příslušné sumy na dílčím fiktivním zůstatkovém účtu člena.  
Hlasování: Pro 7 zdržel 0 proti 0 

8. V souvislosti s plánovaným srazem klubu v květnu 2019, je stanovena suma za ubytování s PP/den na sumu 
700,- Kč. Předsedkyně připraví propozice po obdržení cenové nabídky od výcvikářky M. Šedivé.  
Hlasování: Pro 7 zdržel 0 proti 0 

9. Administrativní náležitosti s členstvím spolku AK jako právnické osoby v klubu KCHMPP a podmínky s tím 
spojené zařídí předsedkyně. Spolek Akita Ken je povinen se jimi řídit. 
Hlasování: Pro 7 zdržel 0 proti 0 

  10.  Schválení výše členských příspěvků ve výši 600,- Kč nový člen, 500,- stávající člen. Splatnost 14 dní po  
přihlášení online formou přes web, ihned při odesílání naskenované papírové přihlášky. Každoroční splatnost do 28. 
2. běžného roku. Schváleno jednomyslně. 

Hlasování: Pro 7 zdržel 0 proti 0 
USNESENÍ: 
Všechny uvedené body pod čísly 2. – 10.  byly jednomyslně schváleny jako usnesení. 
Hlasování: Pro 7 zdržel 0 proti 0 
Schůze skončena dne 23. 2. 2019 v 19,30. 
Zapsala Petra Gregorová 
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