Zpráva revizní komise za období 2019-2020 a 2020-2021
Předem naší zprávy bych chtěla zmínit, že nás bohužel, a je nám to všem moc líto, začátkem tohoto
roku opustila předsedkyně revizní komise, dlouholetá členka paní Blanka Roudnická. Zprávu jsem
tedy zpracovala já a také vám ji přednesu.
Z důvodu Coronaviru se nekonala členská schůze v roce 2020. Revizní zpráva je tedy vyhotovena za
rok 2019–2021 (mimo účetnictví za rok 2021).
Revizní komise provedla kontrolu účetnictví za výše uvedená období, viz příloha.
Revizní komise dále zjistila:
•

že paní Nikol Hajmonová nezaplatila BC za export pěti štěňat, která se narodila začátkem roku
2021. Dluží BC celkem 1000,-- Kč.
• dále RK žádá paní Denisu Bohuslavovou, pokladní BC, aby přijaté finanční prostředky klubu, byly
z důvodu lepší transparentnosti prostředků, neprodleně po obdržení ukládány na účty BC. A to
jak na účet korunový, tak na účet eurový. RK se domnívá, že na běžné výdaje stačí v pokladně
obnos do 2000 Kč. Jak je patrno z kontroly účetnictví převážná většina plateb je na faktury a
z účtu.
• další závady nebyly zjištěny. Účetnictví za rok 2019 a 2020 je vedeno přehledně a vše je řádně
dokladováno. Účetnictví za rok 2021 bude zpracováno začátkem roku 2022.

Všichni víme, že v uplynulých obdobích byla situace ztížena koronavirovou epidemií. Nemohli jsme se
sejít v loňském roce na členské schůzi, a i schůze výboru klubu se konaly převážně formou
internetové komunikace, což je v souladu se Stanovami klubu.
Výstavy se konaly jen v omezeném množství. Revizní komise by touto cestou chtěla poděkovat za
práci výboru klubu a za to, že se i v takto obtížných podmínkách podařilo uspořádat klubové výstavy,
i když to z důvodu coronaviru nebylo možné vždy, jak bylo plánováno. Podařilo se uspořádat tradiční
Klubovou a Speciální výstavu ve Valticích v roce 2020. Která vyšla účetně zisková 19 tis Kč A v
letošním roce se konala Klubová a Speciální výstava ve Valticích již v červenci. Ta vyšla účetně také
ziskově 9 tis Kč. V rámci Světové výstavy psů v Brně proběhla ještě mimořádná speciální výstava,
která byla mírně zisková.
Především bychom chtěly zmínit, že výbor klubu vypracoval kárný řád tak, jak mu bylo uloženo na
poslední členské schůzi v roce 2019 a je dnes předložen ke schválení. V souvislosti s tím byly
provedeny i úpravy Stanov a zápisního řádu, které byly nezbytné a s návrhem se revizní komise
ztotožňuje. Rovněž souhlasíme s prodloužením volebního období a pořádání členských schůzí, jednou
za dva roky. Revizní zpráva bude zasílána e-mailem, stejně jako zpráva pokladní. Všechny normativy
jsou dnes předloženy ke schválení členské schůzi, včetně zapracovaných připomínek od členů klubu.
Dalším bodem, o kterém se chceme zmínit je bod ohledně členky klubu paní Evy Křemenákové. která
svým jednáním poškodila jinou členku klubu paní Jitku Lacigovou. Ta jí zapůjčila finanční prostředky
na koupi bobtaila ze zahraničí. Paní Křemenáková, ani přes opakované žádosti věřitelky a ani přes
rozhodnutí soudu, finanční prostředky, pokud je nám známo, dosud nevrátila. Nejen že svým
jednáním poškodila jiného člena klubu, ale poškozuje i dobré jméno Bobtail clubu. Proto se revizní
komise plně ztotožňuje s návrhem výboru klubu, zrušit členství paní Evě Křemenákové. Bod je také na
programu dnešní schůze.

V neposlední řadě bychom chtěly zmínit, že revizní komise doporučuje zvýšení klubových, ale
především chovatelských poplatků. Vše se neustále zdražuje a poplatky se nezvyšovaly již minimálně
10 let.
Na závěr bychom chtěly vyzdvihnout práci naší předsedkyně klubu paní Petry Márové, která byla
v rámci Světové výstavy v Brně oceněna vyznamenáním od prezidenta ČMKU za dlouholetou práci
a rozvoj české kynologie. Které tímto gratulujeme a děkujeme za reprezentaci našeho klubu.
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