ODPOVĚĎ NA ZPRÁVU RK ZE DNE 12.8.2010
( ve zprávě není uvedeno, kdo byl na schůzce přítomen a ani tato zpráva není nikým
podepsána)
ad 1. k posunutí členské schůze došlo z vážných důvodů, uvedených v zápisu z výborové
schůze ze dne 18.7.2010. Toto rozhodnutí je plně v kompetenci výboru. Viz. Stanovy čl.8
výbor klubu 8.10 c)
ad 2. kontrola u PCH- doposud nepředložila RK výboru jmenný seznam psů, který je dle RK
zaznamenán v protokolu se zjištěnými nedostatky.
ad 3. je s podivem, proč RK neplní v termínech a v rozsahu kontroly, kterými ji pověřil výbor
klubu. Na druhou stranu se zbytek nefunkční RK zabývá vymýšlením zbytečných rádoby
kontrol, kterými se snaží manipulovat výborem klubu. Dle výboru by měl zbytek nefunkční
RK v tomto meziobdobí nastudovat Stanovy.
ad 4. ke kontrole je třeba, aby RK byla funkční a hlavně aby jí k tomu vyzval výkonný orgán.
Nemůže se dělat kontrola hospodaření za rok 2010, když není konec roku.
Do této doby nebyl zkontrolován rok 2009, aby se mohl předložit členské schůzi
ke schválení.
ad 5. uhrazení výstavních poplatků- proč RK nepředložila výboru doklady, které má
k dispozici, aby výbor mohl ukončit šetření? Proč RK jde proti výboru? Žádné kárné opatření
nebylo dotčeným uloženo, jedná se pouze o vyzvání k doložení prokázání úhrady klubové
výstavy z toho důvodu, že neprovedli platbu dle výstavních propozic, to je na účet klubu.
- Pan Kadlec potvrdil pouze platbu paní Buňatové – složenka typu C (peníze ale nebyly
převedeny na účet).
- Paní Davídková doložila příjmovým dokladem od paní Rotterové, že výstavu uhradila (tato
platba rovněž nebyla převedena na účet).
- Chybí doklady o úhradě od paní Pellerové, Kupčíkové a předsedy RK a zjistit, kde tyto
platby jsou.
Výbor se nemá za co omlouvat, protože došlo k porušení výstavních propozic a oni sami se do
této situace dostali. Pan Kadlec zodpovídal za dodržování propozic.
ad 6. třetí člen RK odstoupil k 31.7.2010. Od 1.8.2010 je RK nefunkční.
ad 7. panu Marečkovi nebyla minulým výborem ani členskou základnou odsouhlasena žádná
odměna. Paní Bertrandová na volební členské schůzi veřejně (a je to i ve Zpravodajích z roku
2008 a 2009 uvedeno) poděkovala za nezištnou pomoc klubu manželům Marečkovým.

- výběrové řízení - členové klubu budou seznámeni na ČS
- akce modré obálky - členové budou seznámeni na ČS
- klubové finance a P.O.BOX - členové budou seznámeni na ČS
Na členské schůzi v 11/2010 bude členská základna rovněž seznámena se stavem klubových
financí, které jsou zpravovány pečlivě a v souladu se zákonnými normami.
Pro vaší informaci : ujišťujeme vás, že doposud nebylo nutné použít „ absolutních čísel“ při
finanční evidenci.

