
Zápis z výborové  schůze Mops klubu České republiky, z. s. č. 1/23 ze dne
15. 1. 2023 v restauraci hotelu Svornost v Dolních Počernicích

Program:

1. Příprava na klubovou výstavu – odečet, body k řešení, úkoly
2. Řešení FB stránek – změna statusu - možná řešení
3. Změny/úprava stanov – dokončení  diskuzi
4. Náhrada za pana Plachého – průběžný stav/varianty řešení
5. Jaké si dáme cíle pro letošní rok – čeho chceme s klubem docílit
6. Různé

Přítomni:
Ing. Havlíček Miroslav, MVDr. Šikulová Jana, Kecová Helena, JUDr. Plachý Josef, Petra
Šárová
Za kontrolní komisi Vaniš Vladimír

K bodu 1)

Klubová výstava se bude konat 22.dubna 2023 v Hotelu Magnolia v Roudnici nad Labem,
posuzovat bude paní Julia Dodeck.
Péče o rozhodčí  - paní Shmaltsel
Vedoucí kruhu a zapisovatel – zajistí  pí Šárová a MVDr. Šikulová
Poháry a kokardy – zajistí pí Šárová buď od firmy Abrus nebo Bauer, kokardy od firmy
Grdinová
Výstavní poplatky byly stanoveny:
pro členy -  třída mladých, mezitřída, otevřená a vítězů   1.000,- Kč

třída puppy, dorost a veteráni – 800,- Kč
Soutěže- 400,- Kč
Pro nečleny se částky navyšují o 300,- Kč
Uzávěrka přihlášek je 31.03. 2023

K bodu 2)

Stávající FB stránky byly změněny paní Jirutkovou na soukromé.
Pokračování diskuze na příští schůzy:
úkol P. Šárová, V. Vaniš - podívat se na možnosti stávajících FB stránek - změna statusu?

K bodu 3)

Uvedený bod se neřešil, bude o něm jednáno až po proběhnutí členské schůze

K bodu 4)

Za pana Plachého, který na vlastní žádost končí členství ve výboru, byla navržena MVDr.
Šikulovou  paní Alena Hromová. Paní Hromová souhlasí a zúčastní se další výborové schůze.
Výborová schůze 2/23 se bude konat v sobotu  25. února 2023 v restauraci hotelu Svornost
v Dolních Počernicích.
.



K bodu 5)
Plán práce na rok 2023 připraví pan Plachý tak, aby ho bylo možné předložit členské schůzi.

K bodu 6)
Na základě podkladů od MVDr. Šikulové připraví pan Plachý vytýkací dopis člence klubu za
porušení zápisního řádu.

Zpracoval JUDr. Josef Plachý
Četl: Miroslav Havlíček


