
Zpráva o činnosti revizní komise Oblastního spolku Pardubice 
od konání jarní konference 2018

Revizní komise se v uplynulém období zabývala následujícími kontrolami:

Při kontrole hospodaření a pokladních dokladů za rok 2017 chyběl doklad o nákupu cen na oblastní
výstavu.  Doklad  stále  chybí  a  zodpovědný  funkcionář  ho  pokladníkovi  OS  přes  příslib  stále
nedodal.

Není provedeno řádné vyúčtování výstavy OS v Chrasti z roku 2017. Chovatelé MS Proseč předali
vyúčtování,  které  mělo základní  účetní  nedostatky a  chyběly v něm pokladní  doklady.  Revizní
komise ho po kontrole vyúčtování vrátila k doplnění a dodání pokladních dokladů. RK vypracovala
vzor vyúčtování a poslala ho řediteli výstavy, kde stačí dopsat finanční částky, vše sečíst, doložit
pokladní doklady a zaslat pokladníkovi OS k založení a RK ke kontrole. Do dnešního dne se tak ale
nestalo. Neprovedené vyúčtování výstavy OS je nedostatkem samotného oblastního spolku, který
výstavu pořádal prostřednictvím pověřených chovatelů. 

RK vypracovala podmínky pro pořádání oblastní výstavy. Můžou se projednat, upravit, doplnit a
schválit. Nikdo pak nemůže říct, že neví, co musí jako pořadatel splnit. Podmínky jsou pro MS s
registrací i pro pověřené chovatele.

Registrace místních spolků
Na základě usnesení konference a návrhu jak věc řešit se MS Chrast zaregistroval; MS Přelouč,
Staré Ždánice, Pardubice, Svítkov a Proseč sdělily, že se zaregistrují. MS Holice a Čistá chtějí být
zaregistrovány pod OS Pardubice. Takováto registrace ale není možná. Oblastní spolek podle stanov
nemůže mít vlastní členy, ani chovatele za členy přijímat.  Oblastní spolek řídí činnost místních
spolků v jeho působnosti. Členové těchto spolků by se museli stát členy jiného zaregistrovaného
spolku. Například v OS Lidice existuje zaregistrovaný MS Kladno se členy  několika dřívějších
spolků. Tyto spolky nyní fungují jako nasazovací střediska. MS Litomyšl oznámil, že se registrovat
nebude a  zastává názor  prezidia.  Jaký názor  nevíme,  prezidium nikdy jednoznačně neřeklo,  že
spolek se nemusí registrovat a má stejná práva jako registrovaný spolek  podle platných zákonů.

K platnosti  přijetí  chovatelů Šislera,  Hniličky a Hrdličky - do dnešního dne není platnost nebo
neplatnost přijetí dořešena. Jarní konference svazu nezařadila požadavek našeho předsedy Tomáše
Boušky do programu a  odmítla  ho  projednat.  Po  zaslané  stížnosti  na  URK svazu  bude  muset
svazová konference tento bod řešit.
Cituji ze zápisu URK ČMSCHPH:
„Je nezbytné, aby prezidium nechalo vypracovat oficiální stanovisko právníků a poskytlo k němu
právníkům stanovy a jednací řád.“
„Nebo musí prezidium říci: oficiální stanovisko je toto - spolky bez registrace ji pro činnost v rámci
svazu nepotřebují a jejich úkony jsou platné.“
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Revizní  komise  doporučuje  počkat  s  registrací  spolků  po konání  svazové konference.  Svazová
konference  by  mohla  upravit  svazové  dokumenty,  i  když  tuto  možnost  členové  prezidia  stále
vylučovali.

Kontroly  prováděné  členy  místních  spolků  při  nasazování,  vyhodnocování  a  doletech  byly
prováděny průběžně v celé  závodní  sezoně.  Předepsaný počet  kontrol  pro oblastní  spolky jsme
překročili.  Při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky.  O kontrolách je sepsána samostatná
zpráva.

V dopise, který rozeslal MS Čistá, je požadavek, aby o závodním plánu hlasovali pouze závodící
chovatelé.  Požadavek  je  asi  správný,  ale  nerealizovatelný.  Podle  svazových  dokumentů  toto
hlasovaní není možné a doplňky ke svazovým dokumentům nepřípustné. Muselo by dojít k úpravě
svazových  dokumentů.

V letošním roce v závodní sezoně holoubat  se závodů účastnili  chovatelé z jiné OS. MS musí
předem požádat o hostování jednotlivých chovatelů výbor OS. Pokud nepožádají a hostování není
schváleno, porušují závodní řád.

Revizní  komise  upozornila  na  rozdíl  počtu  vyrobených  a  inventurou  zjištěných  boxů.  Bude
provedena nová inventura. Pokud bude stále rozdíl a nepodaří se chybějící boxy dohledat, bude
nutné je odepsat.

Ve Vysokém Mýtě dne 3. 12. 2018

za RK OS Pardubice

                                                                                                              Bohuslav Sedlák
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