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Zápis z jednání výboru 
Českomoravského klubu Cane Corso, z.s., IČ: 679 83 219, (ČMKCC), 

 
konaného dne 18.11.2018, místo: Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7 

 
Přítomní: 

Iva Souralová, narozena 15.5.1986 
Denis Gacek, narozen 20.12.1975 
Evžen Korec, narozen 16.9.1956 
Petra Nováková, narozena 16.9.1977 
Martina Orságová, narozena 23.9.1972 

 
 
1) Zahájení a návrh programu: 

 
Jednání zahájila Iva Souralová, jakožto funkčně nejstarší členka výboru a jeho dosavadní 
místopředsedkyně, a navrhla následující program jednání:  

1. Volba předsedy ČMKCC 
2. Volba jednatele ČMKCC 
3. Volba pokladníka ČMKCC 
4. Organizační opatření 
5. Diskuse 
6. Závěr 

Hlasováno: 
  pro:  5 
  proti:  0 
  zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
 
 

2) Volba předsedy ČMKCC 
 

Návrh předsedy – Evžen Korec 
     Hlasováno: 

  pro:  5 
  proti:  0 
  zdrželo se: 0 

 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
 
 
3) Volba jednatele ČMKCC 

 
Návrh jednatele – Iva Souralová 

     Hlasováno: 
  pro:  5 
  proti:  0 
  zdrželo se: 0 

 Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
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4) Volba pokladníka ČMKCC 
 
Návrh pokladníka – Petra Nováková  

    Hlasováno: 
  pro:  5 
  proti:  0 
  zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO 
 
5) Organizační opatření 

 
a) Určit osoby, mající dispoziční právo s bankovním účtem ČMKCC. 

Výbor se shodl na: 
- nahlížení: každý z členů výboru samostatně 
- dispozice: pokladník, předseda, jednatel - každý samostatně  
 

b) Určit osobu, která odpovídá za agendu krycích listů, průkazů původu a chovnosti psů. 
Výbor se shodl na: jednateli  
 

c) Určit osobu, která povede evidenci klubových šampionů. 
Výbor se shodl na: David Gacek  
 

d) Určit osobu, která bude koordinovat klubové akce. 
Výbor se shodl na: Martina Orságová  
 

Výbor ukládá předsedovi: 
a) zajistit zápis personálních změn do spolkového rejstříku vedeného soudem do 

31.12.2018; 
b) zajistit u ČSOB změny dispozic s účtem ČMKCC do 31.12.2018; 
c) oznámit ČMKU personální změny ČMKCC do 30.11.2018; 
d) zajistit dopracování klubových webových stránek www.canecorsoklubcr.cz, aby 

obsahovaly všechny podstatné informace, a dále jejich běžnou správu; 
e) zajistit převzetí správy webových stránek www.canecorsoklub.cz. 

 
6) Diskuse 

V rámci tohoto bodu byla konstatována nutnost přípravy aktualizovaných stanov ČMKCC, 
které by jednoznačně určily práva a povinnosti členů klubu, a dále zohlednily plánovanou 
změnu sídla. 
Projednána a konstatována neslučitelnost vulgárních útoků mezi členy ČMKCC 
s členstvím v tomto klubu. 

7) Závěr 
Program jednání byl vyčerpán a toto jednání bylo ukončeno. 


