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Kontrolní rcvizníkomise KPPPK ý',
Mgr. Martina Špundová

Generrila Svobody 11, Mohelnice 78985 Emďl: krk-kpppk@seznaÍn.cz

Členská schůze KPPPK
sobota 25.2.2017 od llhodin
Dům odborových svazů _ zasedací místnost č'22
Náměstí Winstona Churchilla t8oo/2
Praha 3- Žižkov

Věc: Zpráva KRK
Lpráva KRK

-

KPPPK je předk!ád ána za období od 28.2.2o16

- do 25.2.2oL7 funkčnosti této

KRK.
KRK se omlouvá za svojínepřítomnost, důvodem je neuvolněníz práce, porod feny císařským

řezem a péčeo kojené dítě, přednést zprávu bude pověřena paní Holcová. Z tohoto důvodu
bude zpráva členůmrovněž zaslána hromadným emailem' Předsedkyně je připravena

zodpovědět případnédotazy, v den schůze bude přítomna na telefonu.

od 25.4.2016 - byla dočasně pověřena jednáním za KRK p. Dufková

z důvodu porodu

předsedkyně.
Za uplynulé obdobíKRK obdrŽela tři podněty, kterými se zabývala

- stížnostina nečinnost

výbor klubu. opakovaně byla KRK kontaktována zájemci o plemeno, že nedostávajíodpovědi
na své dotazy od předsedkyně a výboru. Na základě stížností,zaslala KRK výzvu výboru klubu
Předsedkyně cca od konce března do konce května nebyla k zastiženía
nekomunikovala, což urgovalo také ČvtKu z nutnosti zasedání komisí FCl. ostatníčlenové
výboru klubu nemělitaké žádné informace. V případě indispozice kteréhokoli člena výboru
k činnosti.

klubu v budoucnu, doporučujeme alespoň delegovat svoje závazky na dočasného zástupce.

Finance
Jednatelka p. štanclová ztratila k31.tz.zoI6 mandát, sdělila, že po dohodě s předsedkyní
klubu se náhradník již neřešil. Stav účtuKPPPK je stále možnésledovat na transparentním
účtu.Vyúčtováníklubových akcí nebylo zveřejněno' Za dodání výpisů z banky ke kontrole
minulých let odpovídá předsedkyně - úkol trvá od ledna 2o!5, na členskéschůzi 2016

sděleno že výpisy byly KRK zaslány _ nestalo se, urgováno, KRK nemůžebez podkladů dále
pokračovat a tuto problematiku uzavřít'
Usnesení minulé členskéschůze

Usnesení a zápis z členskéschůze KRK dlouhodobě urgovalo a žádalo zveřejnění na webu
klubu. Lz.Lo. nám p'Jarošová z Čvt<u zaslala dokument, který dodal náš klub jako oficiální,
KRK ihned dala pokyn k vyvěšení, jedná se pouze o usnesení, ne zápis.
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tohoto usnesení

bod

].].

:

_ nový web

-

nerealizováno

bod L5 - trestní oznámení na p'Beranovou - porušenípři správě cizího majteku * 29.2.201'6
KRK žádalo výbor klubu o zajištěníadvokátní pomoci v této věci - dosud bez odpovědi, KRK
nemohlo dále řešit

-

převedení psa Griliáše Proper puppy do pomocného registru
převeden - zajistit měla KRK

bod 17

-

bod 19

- změny bonitačníhořádu, odpovídal bonitačníreferent _ nesplněno

bod 29

-

nedodal DNA

propagační materiály jako ročenka apod' _ nerealizováno

-

schváleno střídání prestižníhoocenění Klubový vítěz na akcích klubu
letos opět v Jesenici
bod 31

-

-

nesplněno,

Další
KRK konstatuje, že členská základna nenídostatečně informována o

děnív klubu a uznávacím

procesu.

občasnédotazy KRK směrem kvýboru klubu nebyly zodpovídány všemi členy výboru klubu,
přičemžzavazujícíje konečnéslovo předsedy, jak se výbor dohodl. Výbor klubu za uplynulé
období nezasedal. Zápiszjednání výboru k|ubu na podzim 2015 dosud nezveřejněn.

Zápis do pomocného rejstříku proběhl po opakovaném prodluŽování termínu ze strany
soudu.

-

byl porušen bonitačnířád v bodě minimální hmotnost bonitace feny měla být odložena, pokud nedosáhla váhy 1-,6 kg, fena byla uchovněna
Bonitace v Hostouni 3t.7.zoL6
s podmínkou doloženíváhy.

HPCH chtěla uzavřít smlouvu o chovatelském servisu s panem Beranem, byla upozorněna na
usnesení Čs z/zorc mu servis neposkytovat' Tyto důvody stále trvají. Čvru opakovaně řešila
pana Berana a jeho možnost chovat, KRK výboru poskytla vyjádření, nevíme, jak dalšíjednání
s

Čuru probíhala. Čvru dle

svého rozhodnutí neměla všechny potřebné podklady, pan

Beran nebyl potrestán dvakrát za tutéŽ věc.

KRK konstatuje, že členovéjsou uváděni v omyl informací, že jim nemůžebýt zasláno
potvrzení o chovnosti v PP, pokud zvíře nedosáhlo 15 měsíců.Pokud zvíře vše splní na

bonitaci např. ve ].3 měsících, odchází s razítkem chovný v PP a nikdo mu PP nezadrŽuje.
Zadržování PP z tohoto důvodu je neoprávnění, je majetkem majitele.
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Usnesení wplÝvaiící ze zPráw KRK za období 28.2,2016 - 25'2.2016:

_

Členská schůze bere na vědomízprávu KRK
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