
Zápis z členské schůze Moravia Cat Club pořádané 26. února 2013

Účast: Podle prezenční listiny je přítomno 35 členů
Hosté: 3

Program schůze:
1. Zahájení schůze, organizační záležitosti
2. Zhodnocení roku 2012 (p. Rejers, pí. Arcanidu)
3. Hospodaření organizace za rok 2012 (pí Boušková - pokladna, pí Arcanidu - účet)
4. Volba členů výboru a revizní komise
5. Příprava výstavy MCC v roce 2013
6. Plenární zasedání 2013 v Praze (Reijers)
7. Diskuze, různé

Schůze byla zahájena v 17.30 hodin
ad 1. Organizace má 75 členů (69 dospělých), a 6 mladých chovatelů. Na schůzi 
bylo přítomno 35 členů, schůze byla usnášeníschopná. Pí. Arcanidu informovala, že 
začátkem roku bylo ukončeno členství 11 členům.
Byla zvolena volební komise ve složení Zitterbart, Šrůtková, Lepka.
K členským příspěvkům schůze přijala následující usnesení:
Členské příspěvky pro následující rok je třeba uhradit do 31.12 roku předchozího. Ze 
závažných důvodů je možné tyto příspěvky zaplatit jednateli organizace do 15. ledna.
Pokud příspěvky nebudou zaplaceny, zaniká dotyčné osobě členství a dodatečně 
nebude možno jej obnovit. Upozornění bude zveřejněno na webu organizace vždy od
listopadu předcházejícího roku.
Členská schůze odsouhlasila odměnu za práci s www stránkami jednateli MCC pí. 
Arcanidu ve výši 1 000 Kč měsíčně (po zdanění).

ad2. Pí. Arcanidu a P. Reijers informovali o průběhu roku 2012. Hlavní náplní bylo 
uspořádání MVK naší organizací v květnu 2012. Bylo konstatováno, že přípravné 
práce i samotný průběh výstavě byl kvalitně zabezpečen, nevyskytly si žádné 
závažné problémy. Samotnou výstavu v hotelu Avanti pozitivně hodnotili i účastníci 
mezinárodního kongresu, který probíhal souběžně s výstavou a na jehož přípravě se
naši členové také podíleli. 
Pí. Arcanidu informovala o tom, jaké jsou současné požadavky ohledně vakcinací - 
ve vztahu k účasti na výstavách v ČR a v zahraničí. Vakcinace proti vzteklině není v 
ČR vyžadována, při cestách na zahraniční výstavy je však třeba na ní pamatovat.
Od 1.1.2013 nastaly změny v oblasti ohlašování výstavy na KVS.

ad3. Pí. Boušková informovala o pohybu peněz v pokladně (v průběhu roku 2012).
Zůstatek v pokladně.
Pí Arcanidu informovala o stavu financí na účtu MCC.
Pí. Šrůtková přednesla zprávu revizní komise za rok 2012. Konstatovala také, že 
nebyly zjištěny závažné nedostatky.

ad4. Na úvod tohoto bodu vystoupil Eric Reijers. Pozitivně zhodnotil dosavadní 
činnost výboru a řekl, že chceme v této práci pokračovat. Podaný návrh, aby výbor 



pokračoval v dosavadním složení (E. Reijers, N. Arcanidu, A. Boušková, K. Zitterbart 
a J. Pinkava) byl přijat jednomyslně (navrhovaní se zdrželi). 
Následně proběhla volba revizní komise. Členskou schůzí byla hlasováním 
jednomyslně schválena ve složení: Šrůtková, Tomešová, Lepka. 

ad5. Pí. Arcanidu informovala o situaci se sponzory, sponzorských darech, mediální 
reklamou atd. Předvedla členům také finanční rozvahu výstavy, očekává se zisk.
Obsluhovat SW pro potřeby výstavy (výsledky a BIS) bude pan Tomášek, paní 
Klíčníková se bude na tuto práci zacvičovat. P. Reijers informoval o tom, jak probíhá 
zabezpečení letenek pro posuzovatele naší MVK.

ad5.  Předseda organizace informoval o připravovaném plenárním zasedání 2013 v 
Praze. Informoval o nedávných změnách v předsednictvu (odstoupila pí. Říhová, 
novým předsedou pak byl zvolen pí. Šanda). Předsednictvo SCHK zatím 
nereagovalo na nové změny organizačního řádu FIFe, které ruší pojem chovnost.
P. Reijers informoval členskou základnu o problémech okolo polského posuzovatele 
Kurkowského. Eric Reijers informoval o kandidátech do předsednictva SCHK.

ad.7. V diskuzi zazněly některé informace k naší MVK. Kapacita výstavy je 208 
koček. Prodej kokard zabezpečí pí. Šedová. Bude zakoupen nový trezor pro pokladní
paní Bouškovou.

Schůze byla po 2 hodinách ukončena.

Zapsal Jaroslav Pinkava, člen výboru
27.02.2013, Brno


