
Zápis členské sch ůze Kynologického klubu Drahel čice – Rudná, o.s. 

ze dne 14.2.2009 
 
Program: 
 

1) Volba zapisovatele a ověřovatele 
2) Schválení programu 
3) Přijetí registrovaných stanov občanského sdružení Kynologický klub Drahelčice – Rudná, o.s. 

(dále jen klub) 
4) Registrace zákládajících členů klubu 
5) Volba výboru klubu a kontrolní komise (revizora) klubu 
6) Převod majetku a závazků ze ZO SKS TART Region Drahelčice – Rudná na Kynologický klub 

Drahelčice – Rudná, o.s. 
7) Schválení členských příspěvků klubu 
8) Schválení vnitřních předpisů klubu 
9) Rozpočet klubu na rok 2009 
10) Stanovení koncepce klubu 
11) Různé  

- Informace o změně na MěÚ Rudná 
- Změna internetových stránek 

12) Diskuze 
 
 
Členská schůze byla zahájena v 15:10 v klubovně kynologického klubu. Na schůzi bylo přítomno celkem 
6 účastníků s hlasovacím právem (příloha č. 1).  
 
 
 
 
Usnesení č. 01-01/2009/ČS ze dne 14.2.2009 
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu  
 
Členská schůze po projednání 
schvaluje   jako zapisovatele Kateřinu Jaškovou a ověřovatele zápisu Renatu Horákovou. 
 
 
Usnesení č. 02-01/2009/ČS ze dne 14.2.2009 
Schválení programu 
 
Členská schůze po projednání 
schvaluje  program jednání členské schůze ze dne 14.2.2009 v této podobě: 
 

- Přijetí registrovaných stanov občanského sdružení Registrace zákládajících členů klubu 
- Volba výboru klubu a revizora klubu 
- Převod majetku a závazků ze ZO SKS TART Region Drahelčice – Rudná na Kynologický klub 

Drahelčice – Rudná, o.s. 
- Schválení členských příspěvků klubu 
- Schválení vnitřních předpisů klubu 
- Rozpočet klubu na rok 2009 
- Stanovení koncepce klubu 
- Různé  

 



Usnesení č. 03-01/2009/ČS ze dne 14.2.2009 
Přijetí registrovaných stanov klubu 
 
Členská schůze po projednání  
bere na vědomí  registraci občasného sdružení Kynologický klub Drahelčice – Rudná, o.s. Ministerstvem 
vnitra zde dne 29.1.2009, pod. čj. VS/1-1/74 375/09-R, 
se sídlem: Slunečná 130, 252 19 Drahelčice, pošta Rudná 
IČO: 26570785. (viz. příloha č. 2) 
 
a přijímá  stanovy občanského sdružení Kynologický klub Drahelčice – Rudná, o.s. 
 
 
Usnesení č. 04-01/2009/ČS ze dne 14.2.2009 
Registrace zákládajících členů klubu 
 
Členská schůze po projednání  
bere na vědomí  registraci zakládajících členů klubu. 
Zakládajícími členy klubu jsou: 
 
Jaroslav Fišer 
Renata Horáková 
Zdena Horáková 
Kateřina Jašková 
Dana Patáková 
Simona Suková 
 
 
Usnesení č. 05-01/2009/ČS ze dne 14.2.2009 
Volba výboru klubu a kontrolní komise (revizora) klubu 
 
Členská schůze v tajném hlasování  
zvolila 
 
Předsedu klubu : Jaroslava Fišera  
 
jednatele klubu : Renatu Horákovou 
 
pokladníka klubu : Kateřinu Jaškovou 
 
a revizora klubu: Simonu Sukovou 
 
dále ustanovuje   pana Jaroslava Fišera hlavním výcvikářem Kynologického klubu Drahelčice – Rudná. 
 
Všichni kandidáti byli zvoleni jednomyslně. 
 
 
Usnesení č. 06-01/2009/ČS ze dne 14.2.2009 
Převod majetku a závazků ze ZO SKS TART Region Drahelčice – Rudná na Kynologický klub 
Drahelčice – Rudná, o.s. 
 
Členská schůze po projednání  
schvaluje   převod majetku, závazků a finanční částky ve výši 3.419,- Kč ze ZO SKS TART Region 
Drahelčice – Rudná na Kynologický klub Drahelčice – Rudná, o.s. (příloha č. 3 a 4) 
 



a pověřuje předsedu klubu a pokladníka klubu k převzetí majetku a závazků a k jejich řádnému vyrovnání 
a zaevidovaní. 
 
 
Usnesení č. 07-01/2009/ČS ze dne 14.2.2009 
Schválení členských příspěvků klubu 
 
Členská schůze po projednání  
schvaluje  výši ročních příspěvků členů klubu, a to takto: 
 
roční příspěvek člena: 500,- Kč 
mládež do 18 let a důchodci: 250,- Kč 
v případě vstupu do klubu po 1.7. daného kalendářního roku se roční příspěvek krátí na polovinu. 
 
Návrh výše členských příspěvků na rok 2009 byl schválen jednohlasně. 
 
 
Usnesení č. 08-01/2009/ČS ze dne 14.2.2009 
Schválení vnitřních předpisů klubu 
 
Členská schůze po projednání  
schvaluje  vnitřní předpisy klubu 

- řád cvičiště (příloha č. 5) 
- pravidla pro brigádnickou činnost (příloha č. 6) 
- pravidla pro placení členských příspěvků a kurzů (příloha č. 7) 

 
a pověřuje Renatu Horákovou ke zveřejnění vnitřních předpisů na internetových stránkách klubu a k 
zajištění 1 výtisku všech vnitřních předpisů, které budou k dispozici k nahlédnutí v klubovně. 
 
 
Usnesení č. 09-01/2009/ČS ze dne 14.2.2009 
Rozpočet klubu na rok 2009 
 
Členská schůze po projednání  
schvaluje  předpokládaný rozpočet klubu na rok 2009 
 
Příjmy: 
Příspěvek od Města Rudná  - Kč 5000,- 
Kurzovné     - Kč 5000,- 
Roční členské příspěvky  - Kč 4000,- 
Převod částky ze ZO SKS TART 
Region Drahelčice – Rudná  - Kč 3419,- 
 
Výdaje: 
Odkládací kotce   - Kč 8000,- 
Nákup vybavení klubovny  - Kč 3000,- 
Překážky na agility   - Kč 3000,- 
Cestovní náhrady   - Kč 2500,- 
Benzín     - Kč  900,- 
 
 
Usnesení č. 10-01/2009/ČS ze dne 14.2.2009 
Stanovení koncepce klubu 
 



Členská schůze po projednání  
schvaluje  koncepci klubu na rok 2009 
 
Kynologický klub bude nadále nabízet zájemcům kurzy od základního výcviku ovladatelnosti přes 
přípravu na výstavy a agility až po obedience a služební kynologii. 
 
 
Usnesení č. 11-01/2009/ČS ze dne 14.2.2009 
Různé 
 
Členská schůze po projednání  
pověřuje  předsedu klubu, aby písemně informoval Město Rudná o registraci klubu, který navazuje na 
činnost ZO SKS TART Region Drahelčice – Rudná. 
 
a pověřuje Renatu Horákovou k úpravě internetových stránek klubu. 
 
 
 
 
Schůze byla ukončena v 16:45. 
 
 
 
Přílohy k zápisu: 
Příloha č. 1 - Prezenční listina 
Příloha č. 2 – Registrované stanovy kynologického klubu 
Příloha č. 3 – Kopie zápisu členské schůze ZO SKS TART Region Drahlečice – Rudná ze dne 8.1.2009 
Příloha č. 4 – Kopie posledního listu účetní knihy ZO SKS TART Region Drahlečice – Rudná 
Příloha č. 5 – Řád cvičiště 
Příloha č. 6 – Pravidla pro brigádnickou činnost 
Příloha č. 7 – Pravidla pro placení členských příspěvků a kurzů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatel: 
 
 
Ověřovatel: 


