Zápis druhé výborové schůze konané dne 9.4.2016
Jinočany
Přítomni: Ing. Lucie Olivová, Alena Hromová, Helena Kecová, JUDr. Josef Plachý,
Ing. Martina Tesárková
Zapsala: Alina Ustimenko
Program:
1. projednání úkolů uložených ČS na další období, včetně připomínek
vznesených na schůzi
2. upřesnění kompetencí jednotlivých členů výboru
3. kompletace písemností potřebných k zápisu změn do veřejného rejstříku
4. různé

1) Projednání úkolů
 Změna vzhledu přihlášky - Byla navržena nová podoba přihlášky, bude
rozeslána všem členům výboru ke schválení, nasledně bude nahrána na web.
 Sjednocení podmínek uchovnění s MSBMK - JUDr. Plachý zpracuje dopis pro
prezidenta a poradce chovu MSBMK do 15.4.2016. Dopis bude rozeslán členům
výboru ke schválení a následně odeslán do MSBMK. V dopise bude MSBMK
vyzván, aby přistoupil na stejné bonitační podmínky jako má MK ČR, tzn. aby
zavedl povinné vyšetření vykloubení čéšky pro uchovnění jedinců plemene










mops. Pokud MK ČR obdrží nazpět odpověď, ve kterém bude odmítavý postoj
či při neobdržení odpovědi vůbec se MK ČR obrátí na ČMKU, aby o sjednocení
uchovňovacích podmínek rozhodla prostřednictvím komise sama.
Formulář hlášení vrhu – Do kolonky „údaje o vrhu“ budou doplněny barevné
rázy stříbrná a apricot.
Upravení zápisu z ČS a dodatku – Dodatek o nákladech na KV Dřetovice a zápis
z členské schůze budou vloženy do jednoho dokumentu a nově zveřejněny na
stránkách klubu.
Kontrolní komise – Byly projednány a stanoveny úkoly, které by kontrolní
komise měla plnit. Člen kontrolní komise se bude účastnit výborových schůzí a
bude sdělovat své případné připomínky k projednávaným záležitostem. Zároveň
bude ze strany komise probíhat kontrola jednání a činnosti výboru.
Stanovy MK ČR – Bude podán návrh na změnu stanov rejstříkovému soudu.
Změna stanov bude provedena tak, aby stanovy odpovídaly schváleným
usnesením ze členské schůze. Dále byly zaznamenány body potřebné k
projednání a schválení následující členskou schůzí.
Klubová výstava 11.6.2016 - Byl ustanoven výstavní výbor - Alena Hromová,
Ing. Lucie Olivová, Helena Kecová. Budou doplněny informace do výstavního

katalogu ohledně vydávání posudků, zápisu výsledků do rodokmenů, pořádání
soutěží Nejlepší štěně a Nejlepší dorost a další. Výbor dále projednal ceny pro
účastníky - budou objednány poháry, kokardy a upomínkové předměty. Pro
výstavu bude zajištěn fotograf.
2) Upřesnění kompetencí
 Byly upřesněny úkoly, které jednotliví členové výboru vykonávají.
Prezident klubu řídí výbor, přípravuje jednání výboru a má na starosti vyřizování
právních záležitostí spojených s fungováním klubu.
Hlavní poradce chovu vyřizuje všechny potřebné podklady spojené s chovem a vede
poradenskou činnost.
Výstavní referent má na starosti přípravu výstav, bonitací a welfare.
Ekonom řídí finanční záležitosti klubu a vede evidenci členů.
Sekretář pořizuje zápisy z výborových a členských schůzí, má na starosti všeobecnou
administrativu klubu, vyřizuje došlé dotazy, je garantem ročenky a další.
 Kromě uvedených úkolů má každý člen výboru na starosti i další drobnější
záležitosti spojené s fungováním klubu.

3)Kompletace písemností potřebných pro podání návrhu rejstříkovému soudu
 Prezidentovi klubu JUDr. Plachému byly odevzdány písemnosti ze členské
schůze a další podklady potřebné pro podání návrhu na změnu stanov ve
spolkovém rejstříku.
4)Různé
 Klubová výstava 15.10.2016 se bude konat ve Stehelčevsi. Jako rozhodčí byl
navržen MUDr. Milan Raba.
 Výbor projednal email od pana Kremla – email obsahoval dotaz na akce (kromě
Dne mopse) pro psy s PP nevhodné do chovu a dotaz směřující na
kryptorchismus u psů. Odpověď na email bude sepsána a odeslána co nejdříve.
 Den mopse – místo a datum konání jsou předběžně domluvené, informace na
webu budou zvěřejněny později.
 Budou doplněny upřesňující inforamce o členském příspěvku na stránky klubu.
Platnost příspěvku trvá vždy do konce kalendářního roku bez ohledu na to, kdy
byl příspěvek zaplacen. Členský příspěvek na následující rok je nutné zaplatit
vždy do 31.1. následujícího roku.
 Ročenka - byly projednány předběžné návrhy obsahu ročenky.
 Nový člen - Mgr. Monika Chmelíková

