Zápis ze šesté výborové schůze konané 15.10.2016
Volduchy
Přítomni: JUDr. Plachý, A. Hromová, H. Kecová, T. Šlesingrová
Omluveni: L. Olivová
Zapsala: A. Ustimenko
Pozváni: MUDr. Raba
Program:
1. Projednání kauzy Dog-Lome
2. Projednání návrhu p. Maškové
3. Projednání návrhu p. Šikulové
4. Ostatní
1) Projednání kauzy Dog-Lome
- výbor se sešel na dvou mimořádných schůzích, které se konaly v rámci interního řízení
o p. Krsové, na kterých projednal možné postupy a možnosti klubu v kauze, aby byly v
souladu s právními předpisy a stanovami spolku
-jedním z výsledků jednání na mimořádných schůzích bylo zaslání návrhu na
pozastavení vydávání PP pro štěňata plemene mops v CHS Dog-Lome na ČMKU
-kontrolní komise klubu byla pověřena šetřením celého případu a shromážděním
veškerých dostupných legálních důkazů
-kontrolní komise podá výboru závěrečnou zprávu o šetření a návrh na opatření do
30.11.2016
-v době probíhajícího řízení nebudou zveřejňována opatření a rozhodnutí přijatá
výborem související s šetřením kauzy
-výsledky šetření budou zveřejněny po ukončení řízení společně s rozhodnutím o celé
věci na webových stránkách klubu
2) Projednání návrhu p. Maškové
-p. Mašková kontaktovala p. prezidenta JUDr. Plachého s nabídkou dočasného
spravování webových stránek klubu
-výbor klubu se jednohlasně usnesl o zamítnutí návrhu p. Maškové
-klub již spolupracuje s novým adminem klubových stránek, proto není třeba zásahu
třetí osoby do provozování webu
3) Projednání návrhu p. Šikulové
-MVDr. Šikulová zaslala výboru klubu návrh na zvážení nutnosti provozu stránek klubu
na Facebooku
-výbor klubu projednal nárvh a rozhodl se ponechat stránky na Facebooku v provozu a s
dosavadním nastavením – tzn. volně přístupné i nečlenům klubu

4) Ostatní
-výbor klubu se usnesl na zaslání vytýkacího dopisu p. Maškové v souvislosti s jejím
neetickým chováním na sociálních sítích
-v souvislosti s kauzou Dog-Lome se výbor klubu rozhodl zpracovat znění chovných
podmínek pro plemeno mops, které by měly být následně schváleny členskou schůzí a
včleněny do Zápisního řádu Mops klubu ČR
-výbor zpracuje návrh znění do 30.11.2016 – návrh bude následně projednán na
nejbližší výborové schůzi a jeho znění bude zveřejněno na webových stránkách členům
klubu k diskuzi a připomínkám

