Zpráva o činnosti dozorčí rady za období od 1.8.2015 do 29.7.2016

Dozorčí rada řešila za uplynulé období více podnětů.Všemi těmito podněty se snažila
zaobírat poctivě,zjistit informace z více stran a rozhodnout spravedlivě.

První podnět byl DR doručen 29.8.2015. Jednalo se o stížnost na člena výboru paní
Strakovou. Stížnost se týkala odmítnutí,zařadit psa Romeo Charming Line na speciální
výstavu klubu,konanou v roce 2013.
Stížnost byla zamítnuta jako neopodstatněná.Paní Straková postupovala přesně podle
výstavních propozic.Požadovala v daném termínu kopii PP a doklad o zaplacení.Navíc se
jednalo o záležitost starou dva roky a slečna Petrová nevyužila ani práva podat protest
v rámci konané výstavy.
Druhý podnět k přešetření byl podán panem ing.Václavovičem.
Týkal se žádosti o provedení testu paternity v chovatelské stanici Ruby Star.Jednalo se o vrh
z roku 2013 matka: Golden Lady Ruby Star otec: Starling Magic Raven WingsMatka by
údajně měla být jiná. Vzhlem k tomu že časovou prodlevou, došlo k úhynu matky.Byla žádost
odložena.
Současně s tím pan ing.Václavovič podal žádost o testy paternity u vrhu A v chovatelské
stanici EBBY Star. Otec štěnat opět Starling Magic Raven Wings a matka:Fantassy Fly Rubby
Star. Žádost byla odůvodněna převažujícím počtem pálených štěňat v tomto vrhu. V jiném
vrhu při krytí tímto psem se tak nestalo. Opět se jednalo o velkou časovou prodlevu.Z
tohoto důvodu se již žádné ze štěňat nenacházelo ve vlastnictví člena klubu. Stížnost byla
také odložena.
Výboru ale dozorčí rada doporučila provést genetické testy u otce štěňat a ponechat
výsledky u poradce chovu. Současně s tím doporučila případné uchovnění jedinců z tohoto
vrhu,podmínit testy paternity. Genetické testy psa Starling Magic Raven Wings nebyly
doposud provedeny.
Třetí stížnost bylo odvolání slečny Petrové týkající se vyřazení psa Hall of Lords Joy In The
Horizon ze soutěže Pes a fena roku 2015 ,poradcem chovu paní Kořínkovou.
K tomuto psovi byly dodány doklady v ne zcela důvěryhodné podobě. V PP byly zapsány
výsledky výstav bez razítek pořadatele a prokazatelně zapsané stejným rukopisem.Kopie PP
pravá a levá strana prokazovala barevnou odlišnost. Z tohoto důvodu byla slečna Petrová
vyzvána i DR k doložení originálů dokladů.To však ale neudělala.Proto DR uznala postup paní
Kořínkové a vyřazení psa ze soutěže za správný a stížnost zamítla.

Za DR provedla předsedkyně kontrolu vyučtování Speciální výstavy klubu konané dne
21.11.15 v Kojicích.Ve vyúčtování nenašla žádné závady.
Dále byla provedena kontrola hospodaření klubu od srpna 2015 do března 2016.
Byly zjištěny tyto skutečnosti.
Chybí smlouva s webmasterem
K bankovnímu účtu chybí podpisová práva členů výboru a banka účtuje na dnešní dobu
vysoké poplatky.Proto bylo výboru klubu uloženo zjištěné nedostatky napravit.
Smlouva s webmasterem byla již uzavřena.
Bankovní účet je v jednání. Nebylo možné řešit dřív,než bude klub řádně zaregistrován což se
stalo teprve v červnu tohoto roku.
V květnu tohoto roku odstoupila z funkce člena DR paní Romana Kučerová.Tu nahradil pan
ing. Marek.
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