Zápis z 2. výborové schůze Mops klubu České republiky, z.s.
dne
13.3. 2022 v restauraci Svornost, Dolní Počernice.
Program:
1) navrhnout termín k přepisu statutárního vedení klubu
2) navrhnout termín návštěvy banky ohledně přepsání disponentů účtu
3) naplánovat bonitaci - ideálně duben
4) naplánovat/ začít plánovat klubovou výstavu - ideálně květen
5) rozdělit si činnosti ve výboru - popsat, za co je kdo zodpovědný a které činnosti nemají
vlastníka, abychom je na příští schůzky doladili
6) různé

Jednání se zúčastnili výboru, kromě omluvené Mag. Sabiny Chiesy Folbrecht a Ing.
Miroslava Havlíčka:
MVDr. Šikulová Jana
Kecová Helena
JUDr. Plachý Josef
A předseda kontrolní komise Vladimír Vaniš

K bodu 1) a 2)
Není dosud k dispozici zápis z ČS, po jeho obdržení budde rozhodnuto podle časového
zaneprázdnění příslušných členů výboru.
K bodu 3) a 4)
Z časových důvodů bylo rozhodnuto konat klubovou výstavu společně z bonitací (po
skončení výstavy) v jeden den. Termín byl stanoven na 19. června. Byl zajištěn termín
v Hotelu Svornost v Dolních Počernicích.
K bodu 5)
Jednotliví členové budou vykonávat funkce rozdělené na 1. VS:
MVDr. Jana Šikulová – hlavní poradkyně chovu (název funkce je dán historicky),
vykonává veškeré úkony související s chovem, bonitací, řeší problémy chovatelů
Helena Kecová – ekonom, vede účetnictví spolku, proplácí případné platby v rámci
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spolku, Nutno vyřešit konečné předání účtu spolku v ČS, a.s.
JUDr. Josef Plachý – sekretář spolku, vede admistrativu spolku, zodpovídá za správnost
vnitřních normativů spolku, připravuje ve spolupráci s prezidentem a dalšími členy
spolku členské schůze, zodpovídá za kontrolu dokladů zaslaných chovateli k udělení
titulu Klubový šampion, připravuje podklady na VS k přijetí nových členů, veden
evidenci členů spolku
Sabina Chiesa Folbrecht – nebyla přítomna, povinnosti zatím neřešeny
K bodu 6)
Paní Helena Kecová přinesla notebook, který předaly bývalé členky výboru. Počítač je
neschopný provozu. Bylo domluveno, že paní Kecová počítač dá do opravny
v Rokycanech a vyžádá si, důvod závady, včetně případného výpisu z paměti.
Dále bylo vysloveny požadavky na přístupová hesla a oprávnění, tak aby bylo možné
zajistit běžný provoz spolku. Bude projednáno na další VS.
Termín další VS byl dohodnut na 3. 4. 2022 po skončení vystavovámí mopsů na výstavě
V Českých Budějovicích. Všichni členové kromě JUDr. Josefa Plachého tam vystavují,
jmenovaný se dostaví.

Zpracoval JUDr. Josef Plachý
Četl: Miroslav Havlíček
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