Zápis z členské schůze Mops klubu ČR konané dne 19.3. 2016,
Nižbor - restaurace Keltovna.
1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti ČS
2. Volba předsedy zasedání
3. Volba
volební komise
mandátové komise
návrhové komise
4. Zpráva o činnosti klubu za rok 2015 a návrh plánu činnosti na rok 2016
5. Zpráva hlavního poradce chovu
6. Zpráva o hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
7. Zpráva welfare
8. Zpráva kontrolní komise
9. Volba nového výboru
10. Zpráva volební komise
11. Přestávka – jednání nového výboru a kontrolní komise
12. Sdělení výboru a kontrolní komise o rozdělení funkcí
13. Diskuse
14. Závěr
Ke každému bodu programu, který bude schvalován samostatným usnesením, bude
vždy před hlasováním předcházet diskuse.
1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti ČS
Ing. Olivová zahájila řádnou členskou schůzi, konstatovala, že schůze není
usnášeníschopná. Přítomných pouze 23 členů ze 117 řádných členů. Schůze byla
ukončena, po přestávce bude pokračovat náhradní členská schůze. Po 15 minutové
přestávce byla zahájena náhradní členská schůze, přítomných 23 členů klubu.
Program členské schůze byl zaslán v požadované lhůtě. Pan Piffl – požaduje po
každém bodě programu diskusi, ne jenom na konci schůze. JUDr. Plachý odkazuje na
zaslaný program schůze, kde je uvedeno, že ke každému bodu programu, který bude
schvalován samostatným usnesením, bude vždy před hlasováním předcházet diskuse.
Hlasování: přítomno 23členů, ano 22 členů, proti 1 člen, zdržel se 0 člen. Program
členské schůze byl přijat.
JUDr. Plachý poděkoval paní Petře Šárové za občerstvení (zákusky), paní Matasové
za zasílání příspěvků na Welfare a paní Petře Procházkové za dlouhodobé působení ve
výboru klubu. Rozloučení, poděkování s předáním dárku proběhne na výborové
schůzi. Paní Procházková nekandiduje v roce 2016 ze zdravotních důvodů.
2. Volba předsedy zasedání: - Ing. Olivová
• byl navržen JUDr. Plachý, nepadl protinávrh.
Hlasování: přítomno 23 členů, ano 23 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 člen.
JUDr. Plachý byl zvolen předsedajícím zasedání.
3. Volba komisí:
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• volební komise - JUDr. Plachý vysvětluje činnost komise. Byli navrženi:
MVDr. Jana Šikulová, pan Petr Galáš a pan Jaroslav Procházka, nepadl
protinávrh.
Hlasování: přítomno 23 členů, ano 23 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 člen.
Komise byla zvolena.
• mandátová komise – JUDr. Plachý vysvětluje činnost komise, historicky bývá
komise jednočlenná. Byla navržena paní Věra Plachá. Pan Piffl požaduje
rozšíření komise. Komise byla rozšířena o paní Jarmilu Hájkovou a o pana
Jiřího Piffla.
Hlasování: přítomno 23 členů, ano 23 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 člen.
Komise byla zvolena.
• návrhová komise – JUDr. Plachý vysvětluje činnost komise, historicky bývá
komise jednočlenná. Byl navržen MUDr. Milan Raba, nepadl protinávrh.
Hlasování: přítomno 23 členů, ano 23 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 člen.
MUDr. Milan Raba byl zvolen.
4. Zpráva o činnosti klubu za rok 2015 a návrh plánu činnosti na rok 2016 –
přednesl JUDr. Josef Plachý.
Po přednesení zprávy a plánu činnosti na rok 2016 byla otevřena diskuse.
Pan Piffl – poděkoval za dořešení rozdělení barevných rázů mopsů na výstavách panu
Rabovi, navrhuje, aby výbor klubu poděkoval Mgr. Brotánkové za vedení KV
v Litoměřicích, protože sama zahajovala a ukončila výstavu, i když byl prezident
klubu na výstavě přítomen, této povinnosti se nezhostil. Dále odkazuje na stručné
zápisy z výborových schůzí, kde požaduje obsáhlejší popis jednotlivých bodů, včetně
výsledků hlasování. Odkazuje na nedořešenou situaci ohledně jeho odvolání z pozice
konzultanta MK ČR a požaduje anulování tohoto rozhodnutí. Nemá zájem být
konzultantem, chce ovšem z této pozice odejít na vlastní žádost. V případě, že nebude
jeho požadavek výbor klubu akceptovat, bude to řešit jinak. Dále poukazuje na
nesrovnalosti ohledně stanov – bylo odkázáno do bodu 13 diskuse.
MUDr. Raba – poukazuje na nedořešenou skutečnost ohledně jednání s MSBMK
ohledně povinného testování mopsů na vykloubení čéšky. JUDr. Plachý – dodatek ke
smlouvě byl zpracován a zaslán na ČMKU. Komunikace s MSBMK – bylo jednáno
písemně – nereagovali, telefonicky s paní Pešátovou – vyjádřila se skepticky k přijetí
tohoto opatření. MUDr. Raba – klub musí jednat přes ČMKU – návrh na usnesení
číslo 7.
MVDr. Šikulová – podporuje dořešení situace přes ČMKU.
Připomínky byly zpracovány do návrhu usnesení, o kterém bude následně hlasováno.
Hlasování: přítomno 23 členů, ano 20 členů, proti 3, zdržel se 0 člen.
Usnesení bylo přijato – text přiložen k tomuto zápisu.
5. Zpráva hlavního poradce chovu – paní Alena Hromová
Po přednesen zprávy byla otevřena diskuse: pan Piffl – ve formuláři při přihlášení
štěňat chybí barva apricot.
Paní Hromová – ve formuláři přihlášení štěňat na plemennou knihu si může každý
napsat barvu štěňat dle svého uvážení (béžová, stříbná, apricot) jsou tam všechny
barvy.
Zpráva hlavního poradce chovu a zpráva welfare bude přijímána v jednom usnesení –
číslo 3.
Hlasování: přítomno 23 členů, ano 23 členů, proti 0, zdržel se 0 člen.
Usnesení bylo přijato – text přiložen k tomuto zápisu.
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6. Zpráva o hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 – Ing. Lucie
Olivová
Po přednesení zprávy byla otevřena diskuse:
MUDr. Raba – zajímal by ho podrobný rozbor ztráty z KV – Dřetovice.
Ing. Olivová – bude doplněno na jednotlivé položky a bude uveřejněno jako dodatek
ke zprávě.
Hlasování: přítomno 23 členů, ano 23 členů, proti 0, zdržel se 0 člen.
Usnesení bylo přijato – text přiložen k tomuto zápisu.
7. Zpráva welfare – paní Helena Kecová
Po přednesení zprávy byla otevřená diskuse – bez příspěvku.
Zpráva hlavního poradce chovu a zpráva welfare bude přijímána v jednom usnesení –
číslo 3.
Hlasování: přítomno 23 členů, ano 23 členů, proti 0, zdržel se 0 člen.
Usnesení bylo přijato – text přiložen k tomuto zápisu.
8. Zpráva kontrolní komise – přednesla paní Taťána Šlesingrová
Po přednesení zprávy byla otevřená diskuse.
Pan Piffl – komise by se neměla zabývat pouze kontrolou účetnictví, ale i dalšími
činnostmi, které jsou její náplní.
Hlasování: přítomno 23 členů, ano 23 členů, proti 0, zdržel se 0 člen.
Usnesení bylo přijato – text přiložen k tomuto zápisu.
9. Volba nového výboru – JUDr. Plachý - volby proběhnou dle volebního řádu MK
ČR, vysvětlil způsob volby, kandidátku, volební lístky a jejich úpravu, podmínky
zvolení a vyhlášení výsledků.
přítomno 23 členů
10. Zpráva volební komise – přednesl pan Jaroslav Procházka.
Volby proběhli korektně, bylo odevzdáno 23 platných volebních lístků. Volební
komise výsledky hlasů nebude zveřejňovat.
Byli zvoleni:
Výbor klubu: Alena Hromová, Helena Kecová, Lucie Olivová, Josef Plachý, Alina
Ustimenko.
Kontrolní komise: Taťána Šlesingrová, Eva Petrová, Martina Tesárková.
11. Přestávka – jednání nového výboru a kontrolní komise
12. Sdělení výboru a kontrolní komise o rozdělení funkcí
Počet přítomných členů 22
Výbor klubu:
JUDr. Josef Plachý – prezident klubu
paní Alina Ustimenko – sekretář klubu
paní Alena Hromová – hlavní poradce chovu
Ing. Lucie Olivová – ekonom klubu
paní Helena Kecová – člen výboru
Kontrolní komise
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Paní Taťána Šlesingrová – předseda komise
Paní Eva Petrová – člen komise
Ing. Martina Tesárková – člen komise
13. Diskuse
Ing. Procházková – navrhuje, změnu stanov článek III/ 3 – členský příspěvek je nutno
zaplatit do 31.1. daného roku.
Hlasování: přítomno 22 členů, ano 22 členů, proti 0, zdržel se 0 člen.
Usnesení bylo přijato – text přiložen k tomuto zápisu.
Upřesnění věkových hranic a zrušení studentského členského příspěvku
Členský příspěvek pro člena MKČR, který v daném roce dovrší věk 60 let – 350 Kč
Hlasování: přítomno 22 členů, ano 21 členů, proti 1, zdržel se 0 člen.
Usnesení bylo přijato – text přiložen k tomuto zápisu.
MUDr. Raba – členská schůze ukládá výboru MK ČR, aby v souladu se zápisním
řádem ČMKU postoupila k rozhodnutí nesoulad mezi zápisním řádem MSBMK a
MK ČR ve věci uznávání jedinců s vykloubení čéšek PČMKU prostřednictvím
komise pro chov a zdraví.
Hlasování: přítomno 22 členů, ano 22 členů, proti 0, zdržel se 0 člen.
Usnesení bylo přijato – text přiložen k tomuto zápisu.
Pan Piffl - upozornil na nesoulad mezi stanovami klubu a členskou přihláškou – bude
upraveno.
Žádá o podrobnější zápisy z výborových schůzí včetně přehledu hlasování.
Konzultant MK ČR – pan Piffl poukazuje na nedořešení situace s jeho odvoláním
z pozice konzultanta MK ČR. Po ukončení členské schůze proběhne schůzka s panem
Pifflem.
14. Závěr
JUDr. Plachý ukončil členskou schůzi a popřál všem šťastnou cestu domů.
Zapsala: Ing. Petra Procházková
Četl: JUDr. Josef Plachý
Po řádném ukončení členské schůze proběhlo jednání s panem Pifflem ohledně
pozice konzultanta MK ČR.
Účastníci: Hromová Alena, Kecová Helena, JUDr. Plachý Josef, Ing. Olivová Lucie,
Alina Ustimenko, Jiří Piffl.
Zapsala: Alina Ustimenko
1) Proběhlo jednání výboru s panem Pifflem ohledně odvolání pana Piffla z pozice
konzultanta.
2) Pan Piffl trvá na tom, že odvolání je neoprávněné a požaduje jeho vysvětlení.
3) Výbor ruší všechna předchozí rozhodnutí o odvolání pana Piffla z pozice
konzultanta - usnesení bylo odsouhlaseno všemi členy výboru.
4) Pan Piffl dobrovolně rezignuje na funkci konzultanta - výbor přijal písemnou
rezignaci.
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Zpráva o činnosti klubu za rok 2015 a návrh plánu činnosti na rok
2016
Vážení přátelé, dámy a pánové,
dovolte, abych vás seznámil s činností Mops klubu České republiky a s plněním plánu
činnosti za období od poslední členské schůze.
V návrhu plánu činnosti ČS konaná v roce 2015 schválila tyto hlavní úkoly:
1. Zorganizovat jednu klubovou výstavu s udělením titulu CAC a Klubový vítěz.
2. Zorganizovat jednu speciální výstavu s udělením titulu CAC a Vítěz speciální
výstavy.
3. Uskutečnit nejméně 2 chovatelské přehlídky.
4. Zorganizovat Den mopse.
5. Vydat 1 výtisk Zpravodaje Mops klubu ČR a ke dni konání této členské schůze
vydat Ročenku Mops klubu ČR.
6. Uskutečnit nejméně 4 výborové schůze.
K bodu1:
Výbor zorganizoval XXX. klubovou výstavu a 4. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy 13.
června 2015, která se konala v obci Dřetovice. Samotné výstavě předcházelo stresové
období pro výbor klubu, kdy téměř na poslední chvíli nám bylo odřeknuto původně
naplánované místo konání výstavy. Díky aktivitě členů výboru a vstřícnému jednání
paní starostky obce Stehelčeves se podařilo tuto změnu zvládnout. Ukázalo se, že
zvolené prostory Kulturního domu v Dřetovicích jsou pro konání klubové výstavy
ještě vhodnější než v obci Stehelčeves. K posuzování byl přizván německý rozhodčí
pan Daniel Brasa, který je jedním ze dvou místopředsedů německého spolku
chovatelů mopsů. Účastníci výstavy posuzování pana Brasy velmi kladně hodnotili.
Vítězem výstavy se stal černý mops Derwin Ringelmann Haus, majitelky paní Petry
Hebedové.
K bodu 2:
K uskutečnění Speciální výstavy dne 3. 10. 2015 jsme využili nabídky organizátorů
oblastní výstavy v Litoměřicích. Jednalo se o první takto organizovanou speciální
výstavu v rámci našeho klubu. Musím kriticky přiznat, že jsme přecenili služby
organizátorů, což se ukázalo problémy v průběhu a zejména v závěru této výstavy.
Na výstavě posuzovala Dr. Brotánková. Vítězem se stala béžová fena Frutella iz
Zhemchuzhiny Kuzbassa majitele pana Patrika Panýrka.
K bodu 3:
V průběhu roku 2015 byly uskutečněny celkem 3 chovatelské přehlídky a to 7. března
v Nižboru, 13. září ve Stradonicích a 12. prosince v Nižboru. Podrobnosti budou
součástí zprávy hlavní poradkyně chovu paní Aleny Hromové.
K bodu 4:
Den mopse se uskutečnil dne 4. října 2015 v areálu Hofmannův Dvůr ve Vinoři.
Mohu konstatovat, že tak, jako v uplynulých letech se jednalo o zdařilou akci Mops
klubu. Setkali se zde vlastníci, chovatelé a přátelé mopsů bez ohledu na jejich původ.
Výbor přijal přísnější opatření ve veterinární oblasti a dále stanovil vstupné pro
nečleny klubu. Výsledkem tohoto opatření byla finanční soběstačnost celé akce. Chtěl
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bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci i těm, kteří svou účastí přispěli k
úspěšnému průběhu tohoto setkání.
K bodu 5:
V souladu s přijatým usnesením členské schůze byl vydán 1 klubový zpravodaj
1/2015 a dále první vydání ročenky Mops klubu ČR. V souvislosti s vydáváním této
ročenky výbor klubu zřídil redakční radu ve složení ing. Petra Procházková, MUDr.
Milan Raba a MVDr. Jana Šikulová. Chtěl bych poděkovat členům redakční rady za
jejich práci při tvorbě této ročenky.
K bodu 6:
Výbor uskutečnil za minulé období 5 výborových schůzí. Na těchto schůzích byly
projednávány organizační záležitosti klubu, stížnosti a řešeny úkoly vyplývající z
usnesení členské schůze. Výbor pod záštitou místopředsedy ČMKU pana Miloslava
Václavíka zajistil uskutečnění semináře pro rozhodčí s aprobací plemene mops k
otázce barevných rázů mopsů. Výsledkem semináře byl poté návrh, který Mops klub
zaslal předsednictvu ČMKU. Jeho předmětem byla úprava rozdělení barevných rázů
mopsů na všech výstavách v ČR. Tento návrh byl na jednání předsednictva ČMKU
dne 17. září 2015 schválen a je platný od 1. ledna 2016.
Kromě výše uvedených úkolů byl splněn dlouhodobější úkol. Dne 17. června 2015
byl v souladu s požadavky Nového OZ podán návrh na vklad stanov Mops klubu ČR
do Spolkového rejstříku krajského soudu v Plzni. Na základě tohoto návrhu byly k 13.
srpnu 2015 tyto dokumenty řádně zapsány do veřejného rejstříku vedeného u
Krajského soudu v Plzni. Tím jsme splnili s určitým předstihem zákonem stanovený
termín.
Kromě výše uvedených úkolů, stanovených plánem činnosti, řešil výbor na svých
schůzích běžnou agendu spočívající v přijímání nových členů, plánování finančního
zajištění činnosti klubu, řešení podnětů a stížností, které klub obdržel. Ve
stanovených termínech byly příslušným organizátorům výstav zaslány návrhy na
rozhodčí posuzujících plemeno mops a na národních a mezinárodních výstavách v ČR
v roce 2016. Ve druhém pololetí loňského roku byla uzavřena nová smlouva s ČMKU
o poskytování služeb pro klub. Mimo jiné zajišťoval přípravu dnešní členské schůze.
Jedná se o schůzi volební, kdy všichni budeme volit z navržených kandidátů nový
výbor a kontrolní komisi pro následující 3 leté období.
Na závěr tohoto hodnocení lze konstatovat, že výbor splnil veškeré úkoly, které
mu byly uloženy členskou schůzí v roce 2015.
Závěrem chci poděkovat všem členkám kontrolní komise, členkám výboru
Mops klubu a dobrovolným pomocníků z řad členů klubu za jejich obětavou a
iniciativní práci. Věřím, že v roce 2016 navážeme na dosavadní úspěšnou činnost.
Přeji všem členům Mops klubu hodně chovatelských i výstavních úspěchů. Děkuji
vám za pozornost a končím svými oblíbenými slovy: „ S MOPSEM NENÍ ČLOVĚK
NIKDY SÁM“.
Návrh plánu činnosti MK ČR na rok 2016:
1. Zorganizovat jednu klubovou výstavu s udělením titulu CAC a Klubový vítěz.
2. Zorganizovat jednu speciální výstavu s udělením titulu CAC a Vítěz speciální
výstavy.
3. Uskutečnit nejméně 2 chovatelské přehlídky.
4. Zorganizovat Den mopse
5. Zpracovat a vydat Ročenku Mops klubu ČR za rok 2016
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6. Uskutečnit nejméně 4 výborové schůze a další dle aktuálních potřeb klubu.
JUDr. Josef Plachý
prezident klubu

Zpráva hlavního poradce chovu
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás seznámila s chovatelskou činností v roce 2015, kdy bylo
25 -ti chovatelskými stanicemi odchováno 59 vrhů s celkovým počtem zapsaných
štěňat 203.
Altbox 1, Arcita 31, Bard 6, Dog-Lome 26, Goldvanamy 3, Havavlon 18,
Hejakral 17, Helza 7, Istako 13, Od Železné Panny 7, Perali Moravia 4, Perla Sabeor
1, Pes vítací 9, Pibaro 19, Ponynka 4, Rozárka 5, Span dog´s 1, Snug 5, Šimíček 7,
Testimony 1, z Dalub Bohemia 2, z Nadějských rybníků 7, ze Sametu 6,
Zlatá nymfa 2.
Počet nezabřezlých fen 45%.
Ze tří uskutečněných chovatelských přehlídek bylo do chovu zařazeno celkem
39 jedinců: 11 béžových a 3 černí psi, 19 béžových a 6 černých fen.
V současné době praxe ukázala, že 90 % vyšetřených a uchovněných jedinců
vykazuje vykloubení čéšky 0/0, což je pro český chov dobré znamení.
Alena Hromová HPCH

Zpráva o hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
Výkaz příjmů a výdajů k 31.12. 2015
Příjmy

rozpočet

skutečnost

Členské příspěvky
Chovatelská přehlídka
Výstavy
Štěňata
Krytí
ČMKU
Ostatní
Welfare

45.000,10.000,30.000,35.000,10.000,20.000,20.000,5.000,-

47.813,8.250,26.100,35.040,8.540,19.455,20.784,45
300,-

--------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
175.000,166.282,45
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Výdaje

rozpočet

skutečnost

Výstavy
Chovatelská přehlídka
ČMKU
Zpravodaj
Den mopse
Internet
Ostatní
Welfare

50.000,20.000,2.000,30.000,15.000,10.000,48.000,5.000,-

61.081,10.588,1.500,10.247,14.862,804,50.170,59
0,-

------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
175.000,149.252,59
Výsledek hospodaření – zisk + 17.029,86 Kč
Zůstatek: pokladna
běžný účet

23.915,-- Kč
344.582,44 Kč

Příjmy
Proti rozpočtu byly nižší příjmy za chovatelské přehlídky, výstavní poplatky, krytí,
štěňata a příspěvky pro welfare. Do položky Ostatní jsou zahrnuty příjmy, které
nelze předem přesně stanovit. Příjmy od ČMKU obsahují odvody plemenné knihy
za vystavené PP, příspěvek na činnost (přerozdělená část zisku za účast jedinců
plemene mops na výstavách DUOCACIB 2015) a vrácený členský příspěvek za
rok 2015.
Rozpis příjmové položky Ostatní:
Den mopse
20.750, Úroky z běžného účtu
34,45
------------------------------------------------------------------------20.784,45
Výdaje
Proti rozpočtu byly vyšší výdaje na klubovou výstavu a ostatní výdaje. Naopak
byly omezeny výdaje v souvislosti s vydáním tištěného Zpravodaje a za
internetovou prezentaci klubu.
Rozpis výdajové položky Ostatní:
Členské a výborové schůze
Školení rozhodčích (barevné rázy mopsů)
Pořízení VT:
notebook

25.920,5.093,7.999,-
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tiskárna
4.173,multifunkční zařízení
3.809,Bankovní poplatky
787,59
Ostatní režie (poštovné, kancel.potřeby, ...)
2.389,-------------------------------------------------------------------------50.170,59
Rozbor klubových výstav a akcí
Klubová výstava Dřetovice
Příjmy:
26.100,Výdaje:
61.081,Výsledek:
- 34.981,- (ztráta)
Speciální výstava Litoměřice
Příjmy:
0,Výdaje:
0,Výsledek:
0,Den mopse Praha - Vinoř
Příjmy:
20.750,Výdaje:
14.866,Výsledek:
+ 5.844,- (zisk)
Zhodnocení hospodaření klubu v roce 2015
V minulém roce bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku - zisk ve výši
17.029,45 Kč. Došlo ke zvýšení příjmů z členských příspěvků a také ze vstupného
na Dni mopse. Vyšší výdaje na klubovou výstavu byly kompenzovány úsporami na
správu internetových stránek klubu a vydání a distribuci klubového zpravodaje.
Speciální výstavu organizačně zajistila KV Litoměřice, klubu tedy nevznikly žádné
výdaje, nicméně ani příjmy plynoucí z výstavních poplatků. Mimořádně výdaje
byly vydány na obnovu výpočetní techniky – pořízení notebooku, tiskárny pro
referenta CHP a multifunkčního zařízení pro HPCH. Ostatní režijní náklady
související s činností klubu a jejími agendami byly vydány s maximální
hospodárností.
R o z p o č e t na rok 2016
Příjmy:
Členské příspěvky
Výstavy
Chovatelské přehlídky
Krytí
Štěňata
ČMKU

Výdaje:
45.000,30.000,10.000,10.000,35.000,20.000,-

Ročenka
Výstavy
Chovatelské přehlídky
Den mopse
Internet
ČMKU
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15.000,80.000,15.000,15.000,1.000,2.000,-

Ostatní
20.000,Ostatní
42.000,Welfare
5.000,Welfare
5.000,---------------------------------------------------------------------------------------------------celkem
175.000,175.000,Ing. Lucie Olivová
ekonom MK ČR
Dodatek k rozboru KV Dřetovice
Příjmy:
- výstavní poplatky
24.600,- soutěže
1.500,------------------------------------------------------------------------------------------celkem
26.100,Výdaje:
- odměna za tlumočení, zapisování
1.650,- náklady rozhodčího
18.851,- fotografické služby
1.080,- prostory (nájemné, vč. přípravy a úklidu sálu)
3.400,- kokardy a poháry (vč. cukrovinek pro děti)
20.548,- upomínkové předměty
1.950,- občerstvení
3.227,- cestovné org. týmu (vč. nákladů na zajištění místa)
7.056,- režie (kancelářské potřeby a další drobné nákupy)
2.719,- vrácené výstavní poplatky
600,------------------------------------------------------------------------------------------celkem
61.081,-

Ing. Lucie Olivová
ekonom MK ČR
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Zpráva welfare za rok 2015
V uplynulém roce byly prostřednictvím welfru umístěny dvě mopsičky. Na jejich péči
nebyly čerpány žádné finanční prostředky.
Kromě stávajících fungujících vazeb, byla navázána spolupráce s dalším vzniklým
sdružením zabývajícím se záchranou mopsů.
Hotovost v pokladničce činí 1260,-Kč.
Děkuji Všem, kteří mi pomáhají s vyhledáváním opuštěných mopsů a s nezištnou
dočasnou péčí o ně. Zejména pak paní Haně Matasové, která, ač nemá mopsíka, se
rozhodla pravidelně finančně přispívat.
Helena Kecová
welfare MKČR

Zpráva revizní komise za rok 2015
Předkládá p. Šlesingrová - členka revizní komise
Kontrola proběhla v Praze dne 28. 2. 2016 v přítomnosti p. Lucie Olivové, p. Jany
Klozové a p. Jany Noskové.
Při revizi účetnictví za rok 2015 jsme neshledaly žádné chyby. Peněžní deník je veden
chronologicky, součty souhlasily, doklady byly v pořádku.
Daňové přiznání bylo odevzdáno v řádném termínu na příslušný finanční úřad.
V roce 2015 jsme neobdržely žádné stížnosti.
S výsledkem hospodaření Vás seznámí paní Olivová.
Za revizní komisi ve složení Klozová Jana
Nosková Jana
Šlesingrová Taťána
Jana Klozová
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