Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice – Rudná, o.s.
ze dne 31.5.2009

Program:
1) Volba zapisovatele a ověřovatele
2) Schválení programu
3) Schválení úpravy rozpočtu č. 1/2009
4) Delegování pravomoce na Výbor klubu k úpravě rozpočtu
5) Schválení vnitřního předpisů klubu – výpůjční řád
6) Různé
7) Diskuze

Členská schůze byla zahájena v 10:00 hod v klubovně kynologického klubu. Na schůzi bylo
přítomno celkem 5 členů s hlasovacím právem (příloha č. 1).
Přítomni: Jaroslav Fišer, Míla Jansová, Dana Patáková, Kateřina Jašková, Renáta Horáková
Omluveni: Zdena Horáková, Simona Suková, Kateřina Zavadilová.
Neomluven: nikdo
Členská schůze je usnášení schopná.

Usnesení č. 01-02/2009/ČS ze dne 31.5.2009
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Členská schůze po projednání
schvaluje jako zapisovatele Kateřinu Jaškovou a ověřovatele zápisu Renatu Horákovou.

Usnesení č. 02-02/2009/ČS ze dne 31.5.2009
Schválení programu
Členská schůze po projednání
schvaluje program jednání členské schůze ze dne 31.5.2009 v této podobě:
−
−
−
−
−

Schválení úpravy rozpočtu č. 1/2009
Delegování pravomoce na Výbor klubu k úpravě rozpočtu
Schválení vnitřního předpisů klubu – výpůjční řád
Různé
Diskuze
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Usnesení č. 03-02/2009/ČS ze dne 31.5.2009
Schválení úpravy rozpočtu č. 1/2009
Z důvodu navýšení příjmů klubu oproti předpokládaným příjmům schválených členskou
schůzí KKDR, o.s. ze dne 14.2.2009
Se rozpočet upravuje takto:
Příjmy:
Položka Kurzovné – navýšeno o 7.000,- Kč
Položka Členské příspěvky – navýšeno o 1.000,- Kč
Celková výše příjmů činní: 25.419,- Kč
Výdaje:
Položka Překážky na agility - navýšeny o 3.500,- Kč
Položka Cestovní náhrady – navýšeny o 500,- Kč
Položka Výcvikový obojek 3.500,- Kč
Celková výše výdajů činní: 24.900,- Kč
Členská schůze po projednání
schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2009 dle výše uvedených příjmů a výdajů.

Usnesení č. 04-02/2009/ČS ze dne 31.5.2009
Delegování pravomoce na Výbor klubu k úpravě rozpočtu
Členská schůze po projednání
deleguje pravomoc k úpravě rozpočtu na výbor klubu s těmito podmínkami:
výbor klubu může rozhodovat o úpravách rozpočtu klubu bez předchozího schválení členskou
schůzí s tím, že o provedených změnách bude výbor klubu informovat členskou schůzi na
jejím nejbližším jednání, nejpozději však 3 týdny před koncem kalendářního roku. Výbor
klubu může rozhodovat o úpravách rozpočtu na jednotlivých položkách do maximální výše
2.000,- Kč na jedné položce.

Usnesení č. 05-02/2009/ČS ze dne 31.5.2009
Schválení vnitřního předpisů klubu – výpůjční řád
Členská schůze po projednání
schvaluje vnitřní předpis klubu Výpůjční řád s těmito podmínkami:
výpůjční řád bude doplněn o pasáž, kde uživatelé berou na sebe plnou zodpovědnost při
používání výcvikových pomůcek a klub se zříká veškerých následků spojených s používáním
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vypůjčených výcvikových pomůcek. Dále bude vedena evidence výpůjček ve zvláštním
sešitě.
a pověřuje Kateřinu Jaškovou zavedením sešitu
a pověřuje Renatu Horákovou doplněním výpůjčního řádu o výše uvedenou pasáž a následně
ke zveřejnění vnitřního předpisu na internetových stránkách klubu a k zajištění 1 výtisku
výpůjčního řádu, který bude k dispozici k nahlédnutí v klubovně.

Schůze byla ukončena v 10:45.

Přílohy k zápisu:
Příloha č. 1 -Prezenční listina
Příloha č. 2 – výpůjční řád

Zapisovatel:

Ověřovatel:
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