Stanovisko revizní komise BK ČR  pro výborovou schůzi  konanou dne 2.12.2006, zpracované JUDr. Helenou Mejvaldovou




Revizní komise k rukám předsedkyně obdržela žádosti pěti poboček o svolání mimořádné konference. 




Byly to: 

- ÚP BKČR Hradec Králové - zaslala zápis z 24.10.2006, kde pod bodem 6. z důvodu nespokojenosti práce výboru žádá svolat mimořádnou konferenci s programem volba nového výboru.

- ÚP BKČR Ostrava - zaslala dopis podepsaný M. Hartmannem z 11.9.2006, kde s odvoláním na výzvu poboček na výboru 9.9.2006 žádá svolat mimořádnou konferenci. K tomu zaslala vyjádření, není zapsáno jako zápis z jednání výboru a je podepsáno p. Hartmannem a dále pak zápis výboru pobočky z 21.10.2006, kde přímo požadavek svolání mimořádné konference není obsažen.

- ÚP BKČR Střední Čechy - zaslala zápis ze 7.10.2006, kde je požadováno svolání mimořádné konference, která by se měla zabývat nedostatečnou komunikací a přenosem informací, nejednotným postupem ve věci kupírovaných jedinců, volba nového výboru. 

- ÚP BKČR Staňkov - s podpisem J. Auterské, která zaslala výňatek ze zápisu svého výboru, kde v bodě 6. výbor schválil výzvu k rezignaci předsedy BKČR přednesenou na výboru BKČR 9.9.2006 s tím, že pokud se tak nestane, žádá svolání mimořádné konference. 

- ÚP BKČR Louny - která zaslala zápis z výborové schůze, kde výbor v bodě 3. odsouhlasil potřebu mimořádné konference, důvod není uveden.

Následně pak byl předsedkyni revizní komise zaslán dopis p. Mifka spolu se zápisem z členské schůze ÚP BKČR Střední Čechy ze dne 4.11.2006, na které bylo členskou základnou hlasováním zrušeno rozhodnutí výboru o žádosti svolat mimořádnou konferenci a členská schůze se usnesla, že tato nutnost tu není. Výbor pobočky se k tomuto rozhodnutí také připojil.

O svolání mimořádné konference tak prostřednictvím zástupců výborů do současnosti žádají čtyři pobočky. Ve smyslu stanov je to postačující počet. 

Vzhledem k tomu, že se jasně ukázalo, že názor členské základny může být odlišný od názoru členů výboru pobočky a že názor členské základny je zásadní a nadřazen názoru výboru, bude mimořádná konference svolána za předpokladu, že:

1. Bude výboru BKČR k rukám tajemnice Mgr. Martiny Hirešové na adresu 535 01 Přelouč, Lédrova 934 zasláno usnesení členské základny z členské schůze, kde bude odhlasována žádost o svolání mimořádné konference, návrh programu mimořádné konference, tedy čeho se členská základna domáhá, aby mimořádná konference projednala a nemohlo to projednat plenární zasedání, seznam delegátů a seznam kandidátů do případných funkcí výboru. Dále bude předložena prezenční listina.
2. Bude předložena pozvánka na výše popsanou členskou schůzi, jejímž obsahem bude program členské schůze.
To vše nejpozději do 31.1.2007. Klíč k počtu delegátů zůstává zachován, neboť minulá konference jiný nestanovila a rozhodující je počet členské základny k 30.11.2006. 

Za předpokladu splnění uvedených požadavků se bude mimořádná konference konat v dubnu 2007. Místo a čas konaní bude upřesněn až po splnění uvedených podmínek. 

Vzhledem k ustanovení čl.12., bod 2.b) v první řadě svolává mimořádnou konferenci výbor. Prozatím není nejmenšího důvodu domnívat se, že při splnění uvedené podmínky by tak neučinil. Ve smyslu č.12., bod 2.c) by teprve v případě, že tak neučiní výbor, mimořádnou konferenci svolala revizní komise.

Předsedkyni revizní komise byly též zaslány opačné názory a to:

- ÚZ BKČR Praha - nesouhlasí se svoláním mimořádné konference a nesouhlasí se změnou loga Boxerklubu.

- ÚZ BKČR Děčín - rozsáhle kritizovala stanovisko revizní komise s tím, že nevidí pochybení výboru, jak bylo kritizováno, resp. nebylo kritizováno konkrétně. Podotýká, že předseda BKČR byl řádně zvolen a vzhledem k jeho trestnímu rejstříku je bezúhonný člověk. Nevidí konkrétní důvod ke svolání mimořádné konference a navrhuje, pokud by se skutečně konala, aby náklady s ní spojené hradily ty pobočky, které její svolání iniciují. 


Stanovisko revizní komise BKČR k jednotlivým připomínkám poboček:

Revizní komise nepodporuje konání mimořádné konference a znovu zdůrazňuje, že veškeré problémy, které vznikly nebo jsou kritizovány, mohou být řešeny plenárním zasedáním. Pokud má někdo výhrady k činnosti výboru a pod., to vše přísluší plenárnímu zasedání. Plenární zasedání pouze nemůže volit a odvolávat členy výboru, měnit stanovy, rozhodnout o zrušení BKČR. Vše ostatní může řešit plenární zasedání. 
Bylo by vhodné, aby plenární zasedání uložilo předsedovi výboru p. Fagošovi seznámit klub s výsledkem svého obnoveného řízení.
Buď předseda výboru p. Fagoš svou bezúhonnost potvrdí výsledkem obnoveného řízení. Pokud by potvrzena nebyla, nastane čas teprve situaci řešit. 

Revizní komise při vyjádření, že není práce výboru úplně ideální, měla na mysli zejména průtah s vydáním průkazek, kdy bylo doporučeno, vzhledem k okolnostem případu, dodržet termín 15.7.2006, který dodržen nebyl.

Pokud jde o logo Boxerklubu, jedná se skutečně o velmi starou výtvarně zpracovanou kresbu a o jejím dalším osudu by mělo rozhodnout plenární zasedání. 

Pokud jde o kritiku revizní komise, že nezjednala nápravu při předání dokumentů bývalým předsedou, je třeba konstatovat, že o to nebyla žádána. Až na podzim ústně tato věc byla konzultována a byly učiněny kroky - pozvání bývalého předsedy k vyřešení této situace. 

Pokud jde o náklady mimořádné konference, o tom, kdo je ponese nechť mimořádná konference rozhodne.
 



Zapsala: JUDr. Helena Mejvaldová




