
Zpráva revizní komise ze dne 12. srpna 2010 

Schůzka se uskutečnila v brně, aby RK reagovala na poslední zápis Výboru klubu a vyjádřila své 

stanovisko. 

Program: 

1. Posunutí členské schůze 
2. Kontrolu u PCH 
3. Kontroly účetnictví 2008, 2009 
4. Kontrola účetnictví 2010 
5. Neplatiči KV 2009 
6. Odstoupení člena RK paní Wagnerové 
7. Další 

 

Ad 1. 

RK nesouhlasí s posunutím členské schůze ze dne 25.9.2010 na 27.11.2010. Zářijový termín byl 

schválen již Výborem v srpnu 2009 a zařazen do kalendáře klubových akcí na rok 2010, včetně 

oznámení v tištěném Zpravodaji. Vyjádření Výboru v posledním zápise ze schůze Výboru považuje RK 

za zmatečné a neopodstatněné. 

RK předpokládá, že Dne grifonka se zúčastní podstatná část členské základny, nehledě na přítomnost 

členů Výboru, kteří budou přítomni na bonitaci. 

RK důrazně žádá Výbor klubu, aby členská schůze se uskutečnila v původně stanoveném termínu, a to 

25.9.2010 ve Zbraslavi u Brna. Termín vyjádření do 22. srpna 2010. 

 

Ad 2. 

RK provedla kontrolu u PCH zcela komplexně, tzn., že překontrolovala všechny přihlášené psy na 

bonitace v roce 2009 a provedla o tom zápis. Jmenný seznam psů je zaznamenán v protokolu. Také 

výsledek kontroly. Opatření přijatá v roce 2010 se nijak nevztahují k roku 2009, jak znělo zadání 

výboru. Kontrola ukončena, není důvod ji provádět znovu. Zadaný úkol PCH o přepočtu bodů a 

informování majitelů odbonitovaných psů trvá. 

 

Ad 3. 

RK vstoupila v opětovné jednání s JUDr. Rotterovou. Bude stanoven nový termín, kde proběhne 

kontrola roku 2009 a upřesnění roku 2008, aby výsledky mohly být předloženy na ČS. 

 

 

 



Ad 4. 

RK provede také kontrolu za rok 2010, aby měla relevantní informace k členské schůzi. Termín do 15. 

listopadu 2010. Předseda RK osloví Ing. Dufka a pí. Petrovou k poskytnutí materiálů a součinnosti. 

 

Ad 5. 

 

RK obdržela od některých členů, kteří jsou uveřejněni v posledním zápise ze schůze výboru nesouhlas 

s jeho zněním, neboť se nezakládá na pravdě, tzn., že nemají uhrazeny výstavní poplatky za Klubovou 

výstavu 7.11.20009.  

RK má k dispozici veškeré doklady, které jednoznačně prokazují, že všichni vyjmenovaní výstavní 

poplatky uhradili nebo neměli vůči klubu žádné závazky. RK upozorňuje výbor také na to, že přijaté 

kárné opatření nebylo dotčeným oznámeno písemně, ale pouze oznámením na internetu. Nehledě 

na to, že podobný postih Stanovy klubu neznají a není možné ho uložit! RK navrhuje Výboru, aby se 

dotčeným omluvil na webových stránkách klubu. 

 

Ad 6.  

RK děkuje paní Wagnerové za práci v RK, ve které k 31.7.2010 ukončila svoji činnost. RK vyzývá 

zájemce o práci v RK, aby se ve smyslu Stanov přihlásili Výboru Klubu a mohl být dovolen další člen 

RK.  RK jako vlastního kandidáta navrhuje paní Kupčíkovou, která projevila zájem v RK pracovat. 

 

Ad 7. 

- RK navrhuje Výboru Klubu vyplatit Ing. Ošťáďalové paušální odměnu 5000 Kč za tvorbu webu 

(www.kchgb.cz), podobně jako byla vyplacena panu Marečkovi po ukončení administrace 

původních stránek.  

- RK požaduje po Výboru klubu zaslat oznámení o výběrovém řízení, jak je uvedeno v zápise ze 

dne 12.6.2010, a předložit návrh smlouvy s novým administrátorem. RK nesouhlasí s náklady 

na provoz nového webu. 

- RK žádá paní Petrovou o informování o „akci modré obálky“, jaký je její výsledek a kolik 

rozeslání stálo. RK také upozorňuje, že v této souvislosti bylo podáno na výbor klubu trestní 

oznámení členem klubu. 

- RK žádá informaci, kolik osob v tuto chvíli disponuje právy ke klubovým financím a kdo je 

zodpovědný a v jaké frekvenci je vybírán P.O.Box. 

 

 

 

 

http://www.kchgb.cz/

