
Zpráva revizní komise
o provedené kontrole hospodaření a další kontrolní činnosti od konání minulé konference

Úvodem se omlouvám za nepřítomnost na dnešní konferenci, ale zdraví je důležitější, i chřipka 
může zabíjet a nyní k vlastní zprávě.

Přítomní:  členové revizní komise - Sedlák Bohuslav, Janecký Jan, Lebeda Václav
                 pokladník OS                - Horníček Pavel

Členové revizní komise mezi sebou v případě potřeby komunikují telefonicky, nebo  e-mailem. 
Veškerá rozhodnutí jsou ve shodě celé RK, nebo většiny.

1/ Revize hospodaření a kontrola pokladních dokladů byla provedena ve Srubech u Horníčků dne 
20.2.2018.

Ke kontrole byly předloženy tyto doklady:

- zápis o předání pokladny mezi přítelem Holubem a Horníčkem
- pokladní kniha za rok 2017
- výpisy z běžného účtu za únor 2017 až únor 2018
- doklady k proplacení

Pokladní kniha - počáteční stav pokladny 5933,10 Kč
                        -kontrola pokladních dokladů: příjmový doklad ze dne 17.1.2017 až příjmový doklad
                         číslo 26 ze dne 5.2.2018
                        - konečný zůstatek pokladny 5933,10 Kč

Běžný účet     - počáteční stav běžného účtu 694.445,48 Kč
                       - kontrola pokladních dokladů k výpisu z běžného účtu za období od 1.1.2017
                        do 5.2.2018
                       - konečný stav běžného účtu k 14.2.2018 činí 814.860,90 Kč

S podrobnou pokladní  zprávou příjmů a výdajů včetně pohledávek a závazků v roce 2017 vás
seznámil pokladník OS pan Horníček.

Pokladní deník a veškeré pohyby na běžném účtu jsou řádně zdokumentovány, vedeny srozumitelně
a  přehledně.  Přítel  Horníček  navíc  veškeré  příjmy  i  výdaje  provádí  výhradně přes  běžný  účet.
Nepracuje proto s pokladní hotovostí a všechny finanční operace jsou zdokumentovány na výpisech
z  běžného  účtu.  U  výdajové  položky  ze  dne  6.2.2017  poháry  výstavy  OS  a  položky  ze  dne
14.2.2017 je nutné výdaj potvrdit prohlášením a podepsat členem výboru.
Revizní komise doporučuje dnešní konferenci pokladní zprávu schválit.
Nebyla provedena kontrola dokladů z pořádané oblastní výstavy v Chrasti. MS Proseč doklady k
dnešnímu dni nedodal. Kontrola bude provedena po dodání.

2/  Na  výborových  schůzích  byla  dohodnuta  archivace  pokladních  dokladů  za  minulá  období.
Doklady budou archivovány u přítele Holuba dle písemné dohody. Dále byla dohodnuta archivace
uzavřených smluv u předsedy OS a v kopii  u dalšího člena výboru,  nejlépe pokladníka.  Podle
některých smluv se provádějí platby.



3/ O provedených kontrolách v závodní sezoně jste již byli  informováni na minulé konferenci.
Kontroly je potřeba zaměřit hlavně na nasazování a dolety u chovatelů s umístěním v TOP 20, nebo
u chovatele s mimořádným výsledkem. Některé kontroly byly jen pro splnění počtu kontrol.

4/ Kontrola evidencí chovatelů pro rok 2018. Při kontrole bylo zjištěno přijetí za člena pana Šislera
v MS Čistá a pana Hniličky v MS Proseč. Na neplatnost přijetí upozornila RK výbor OS. Minulá
konference schválila možnost přijetí pana Šislera, ale konference svým rozhodnutím ani oblastní
spolek podle stanov členy svazu nepřijímají. Člena do ČMS CHPH mohou podle současně platných
stanov přijímat pouze místní spolky zaregistrované v rejstříku spolků.
Cituji  stanovisko  právníků,  kteří  prováděli  pro  svaz  registraci:  „Pokud  není  místní  spolek
registrován, soud ho neeviduje v rejstříku spolků. Člen by musel být členem svazu nebo jiného
spolku“.

U Marka Hniličky člena do svazu přijímá podle stanov místní  spolek zpravidla  nejbližší  místu
trvalého bydliště. V našem oblastním spolku to je místní spolek Přelouč, případně Staré Ždánice.
Měli bychom se Marka zeptat, proč nepožádal o členství tam.
Neplatnost přijetí se týká i pana Hrdličky v MS Svítkov. Na tento případ RK neupozornila, protože
byl zapsán do seznamu až po provedené kontrole.

5/ Registrace místních spolků v registru spolků. Tato otázka stále není dořešena, prezidium se tímto
problémem ještě nezabývalo a nevydalo zatím písemné stanovisko. Prezidiu je zaslána žádost k
písemnému vyjádření  na  otázky výkladu stanov a  dodržování  zákona o  spolcích  zaslaných jak
revizní komisí,   tak výborem oblastního spolku. Vědomé porušování zákona může být minimálně
přestupkem.

Revizní  komise  doporučila  výboru  OS  zvážit  možnost  přístupu  na  webové  stránky  oblastního
spolku dvěma členům.

Na základě kontrolní činnosti navrhuje revizní komise následující body do usnesení:

1/ ukládá výboru OS uzavřít dohodu o archivaci pokladních dokladů a uzavřené smluvy a dohody
archivovat v kopii u dalšího člena výboru.
                                                                                                        Zodpovídá výbor OS

2/ ukládá místním spolkům provádět  minimálně 2 kontroly  v závodní  sezoně při  nasazování  a
doletech přednostně u chovatelů z TOP 20.
                                                                                                       Zodpovídají předsedové MS

Tato zpráva je schválena všemi členy revizní komise mimo bod 4, s kterým nesouhlasí člen komise
Lebeda Václav. Ostatní členové souhlasí s celou zprávou. Zpráva v celém rozsahu je platná.

 
 
                                                                          za revizní komisi Oblastního spolku Pardubice
                                                                                     Bohuslav Sedlák - předseda RK
členové revizní komise:

Janecký Jan
Lebeda Václav                    Ve Vysokém Mýtě dne 23. 3. 2018


