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Zápis z výborové schůze
Praha, 12.11.2011
Za výbor přítomni :
Mgr. Denisa Adamová (DA)
Eva Červená (EČ)
Táňa Sobíková (TS)
Soňa Vágnerová (SV)
Ester Románková (ER)
Ivo Masopust (IM)
Za revizní komisi přítomni :
Petr Rajský (PR)
Eva Kubínová (EK)
Tomáš Vágner (TV)
Omluveni :
Mgr. Natálie Bezvodová (NB)
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Bývalý jednatel a bývalý pokladník klubu KRaAOP – Josef Svoboda a ing. Eva Mayerová
•

•

Bod programu členské schůze, odvolání člena výboru, není aktuální, z důvodu ukončení
členství ing. Mayerové, která pár dní před členskou schůzí písemně a na vlastní žádost,
odstoupila z výboru a současně ukončila i své členství v klubu KRaAOP.
Předseda revizní a kontrolní komise Petr Rajský shrnul a zrekapituloval veškerá jednání
výboru a revizní komise , ve věci odvolání člena výboru z funkce jednatele a snahu výboru
i revizní komise získat zpět pro Klub závažné klubové dokumenty, které i nadále zůstávají
v držení bývalého jednatele a bývalého pokladníka klubu KRaAOP, kteří již nejsou
k dnešnímu dni ani členy klubu .

PR

Bývalý jednatel- ing. Mayerová
•

•

•

•

Na výborové schůzi v Žižicích, dne 28.9.2011 byla ing. Mayerová výborem zbavena funkce, na
její adresu byl zaslán doporučený dopis, ve kterém jí bylo sděleno, že byla zbavena funkce
jednatele a poradce pro chov SAO, zároveň byla vyzvána k předání veškerých dokumentů,
které jsou v jejím držení, ale jsou majetkem klubu . Po podrobné konzultaci s právníkem, byl
zaslán další dopis, doporučený, na dodejku a do vlastních rukou, ve kterém byla upozorněna,
že je i nadále členem výboru, ale že byla zbavena funkce jednatele a poradce chovu, s tím, že
výbor navrhne na mimořádné členské schůzi její odvolání, jako člena výboru, pro zásadní
porušování Stanov klubu a ve kterém byla zároveň opět vyzvána, k předání veškeré
dokumentace, které získala do svého držení, jako jednatelka klubu a poradce chovu pro SAO.
Vyskytly se problémy s předáním dokumentů, které jsou prozatím v jejím držení, ale jsou
majetkem klubu. Forma, kterou ing. Mayerová prezentuje na veřejnosti, je zcela odlišná od
skutečnosti, protože odmítla veškeré materiály předat členu výboru, který byl předsedou
klubu pověřen, aby ing. Mayerovou kontaktoval a dokumenty převzal, s řádně vyhotoveným
seznamem všech písemností, k řádnému překontrolování, oproti podpisu. Protože dokumenty
nebyly takto připravené, žádný seznam k podpisu nepřichystán a následně bylo odmítnuto
vydat dokumenty k prohlédnutí, aby člen výboru převzal dokumenty nezpochybnitelným
způsobem, nebyly členem výboru dokumenty převzaty.
Hledal se následně způsob, jak tuto situaci řešit, už v koordinaci a pod vedením právníka,
který se zabývá občansko-právními vztahy . Do řešení situace vstoupil předseda revizní
a kontrolní komise PR , který bývalou jednatelku vyzval doporučeným dopisem, na dodejku, do
vlastních rukou, k předání veškeré dokumentace , k předložení a ke kontrole RK. Odpovědí na
výzvu PR byl dopis ing. Mayerové, ve kterém oznamuje, že vystupuje z výboru a současně
ukončuje svoje členství v klubu. A opět navrhuje, aby někdo z výboru dokumenty , které
prozatím drží, převzal.
Přečten dopis, odeslaný PR, který byl sepsán právníkem , s termínem odeslání veškeré
dokumentace formou cenného balíku do rukou předsedy revizní komise do 9.11.2011 tak, aby
mohly být předloženy na ČS . Dokumenty do konání členské schůze předány nebyly.
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Výbor projednal další , následný postup a opět pověřil PR, aby znovu , naposledy, vyzval ing.
Mayerovou k předání veškeré dokumentace a současně navrhnul postup pro způsob
předání: klubovou evidenci a dokumentaci doplnit písemným seznamem, s uvedením
jednotlivých dokladů a evidencí, datem a podpisem osoby, která dokumenty předává V
zájmu ochrany zasílaných dokladů, navrhuje zaslat formou cenného balíku, doporučeně, do
vlastních rukou a na dobírku s částkou, která pokryje náklady na poštovné, Petru Rajskému.
Další kroky, které následně výbor odsouhlasil, pokud druhá výzva PR nebude akceptována,
bude podání trestního oznámení.

•

•

Bývalý pokladník klubu – Josef Svoboda
Pokladníkovi byl zaslán doporučený dopis předsedou klubu , ve kterém ho žádá, aby předal
veškeré finanční a účetní doklady, na který bývalý pokladník nereagoval.
Zaslán předsedou další dopis, doporučený, na dodejku a do vlastních rukou, sepsaný právním
zástupcem, který se vrátil zpátky, jako nepřevzatý.
V spolupráci s právním zástupcem, byl zaslán předsedou revizní komise bývalému
pokladníkovi další dopis, doporučený, na dodejku a do vlastních rukou , ve kterém ho žádá
o předložení veškeré účetní dokumentace a pokladní agendy klubu s kompletním
vyúčtováním, které má v držení z doby, kdy pracoval jako člen výboru ve funkci pokladníka.
V dopise ho vyzývá, aby veškeré doklady doplnil písemným seznamem, který bude obsahovat
popis předložených dokladů s uvedením data odeslání a podpisem . Dokumenty navrhuje PR
zaslat formou cenného psaní na adresu předsedy revizní komise, nejpozději do 9.11.2011, tak,
aby mohla být informována členská schůze dne 12.11.2011 o stavu hospodaření klubu a jeho
majetku. Na tento dopis není do dne konání členské schůze žádná reakce.
Výbor se dohodnul na dalším postupu, PR ve spolupráci s právním zástupcem podá trestní
oznámení.

•
•
•

•
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Ostatní
•

•
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Výbor projednal na žádost majitelky psa Dastyna Nart-Sano, jeho další působení v chovu
a navrhuje,aby majitelka Dastyna vyhotovila kompletní seznam majitelů (spolu s adresami)
všech odchovů po Dastynovi tak, aby si členové výboru mohli mezi sebou, podle
adres,rozdělit návštěvy a zkontrolovat všechna štěňata tak, aby byly řádně dodrženy všechny
podmínky, stanovené bonitační komisí. Majitelce Dastyna odpoví písemně HPCH paní Eva
Červená.
Na radu právního zástupce se výboru dohodnul, že z veškerých jednání a rozhodnutí výboru
a ze všech jednání a rozhodnutí členské schůze se budou do budoucna pořizovat , kromě
zápisu písemného, i záznamy zvukové, aby se v budoucnu nemohla opakovat situace, kdy
rozhodnutí výboru nebo členské schůze, ačkoliv je pořízen písemný zápis, je na veřejnosti
interpretován zcela nesprávným a nepravdivým způsobem .Kopie záznamu písemného
i zvukového bude ukládána u jednatele klubu.

EČ

SV

Zápis – Výborová schůze KRaAOP, Praha 12.11.2011

•

Táňa Sobíková předložila k nahlédnutí rozpracovanou Bonitační kartu pro plemeno
Moskevský strážní pes, která dosud chyběla. Bonitační karta bude připravena na příštím, a to
jarním - Předvedení za účelem uchovnění.

Zapsala : Soňa Vágnerová
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