Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice – Rudná, o.s.
ze dne 28.11.2009

Program:
1) Volba zapisovatele a ověřovatele
2) Schválení programu
3) Schválení úpravy rozpočtu č. 2/2009
4) Příprava rozpočtu na rok 2010
5) Informace z revize, revizní zpráva
6) Kurzy v roce 2010
7) Aktualizace vnitřních předpisů
8) Jarní soutěž „O Drahelskou tlapku“
9) Plán brigád
10) Různé
11) Diskuze

Členská schůze byla zahájena ve 14:15 hod v klubovně kynologického klubu. Na
schůzi bylo přítomno celkem 7 členů s hlasovacím právem (příloha č. 1).
Přítomni: Suková, Fingerhut, Horáková R, Fišer, Jašková, Zavadilová,
Vlčková
Omluven: nikdo
Neomluven: Horáková Z., Patáková, Hüvös, Jansová
Hosté: p.Vlček
Členská schůze je usnášení schopná.

Usnesení č. 01-03/2009/ČS ze dne 28.11.2009
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Členská schůze po projednání
schvaluje
jako zapisovatele Kateřinu Jaškovou a ověřovatele zápisu Renátu
Horákovou.

Usnesení č. 02-03/2009/ČS ze dne 28.11.2009
Schválení programu
Členská schůze po projednání
schvaluje program jednání členské schůze ze dne 28.11.2009 v této podobě:
1) Schválení úpravy rozpočtu č. 2/2009
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Příprava rozpočtu na rok 2010
Informace z revize, revizní zpráva
Kurzy v roce 2010
Aktualizace vnitřních předpisů
Jarní soutěž „O Drahelskou tlapku“
Plán brigád
Různé
Diskuze

Usnesení č. 03-03/2009/ČS ze dne 28.11.2009
Schválení úpravy rozpočtu č. 2/2009
Z důvodu navýšení příjmů a výdajů klubu oproti předpokládaným příjmům a
výdajům schválených členskou schůzí KKDR, o.s. ze dne 14.2.2009 a úpravy
rozpočtu č. 1/2009 schváleného členskou schůzí ze dne 31.5.2009
Se rozpočet upravuje takto:
Příjmy:
Položka
Kurzovné

Navýšeno o
15.500,- Kč

Celková výše příjmů činní:

Suma po navýšení
27 500,-Kč

40.919,- Kč

Výdaje:
Položka
Cestovní náhrady
odkládací kotce
spotřební materiál
PB-bomba
kancelářský materiál
reprefond

Navýšeno o
3.000,- Kč
5.000,- Kč
2.500,- Kč
1.000,-Kč
2.000,- Kč
500,- Kč

Suma po navýšení
6.000,-Kč
13.000,-Kč
2.500,-Kč
1.000,-Kč
2.000,-Kč
500,-Kč

Celková výše výdajů činní: 38.900,- Kč
Detailnější rozpis viz. Příloha č.2

Členská schůze po projednání
schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2009 dle výše uvedených příjmů a výdajů.
a ukládá výboru klubu předložit účetní uzávěrku a zprávu o činnosti klubu za
rok 2009 a předložit je na první členské schůzi v roce 2010, nejpozději však do
31.3.2010
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Usnesení č. 04-03/2009/ČS ze dne 28.11.2009
Příprava rozpočtu na rok 2010
Předpokládané příjmy:
Položka
Dotace od města Rudná
Členské příspěvky
Kurzovné
Poplatky za pořádané soutěže
Převod z rozp. roku 2009
Celková výše předpokládaných příjmů činní

Výše
3.500,-Kč
7.500,-Kč
40.000,-Kč
5.000,- Kč
3.000,- Kč
59.000,- Kč

Předpokládané výdaje:
Položka
Výše
Úprava klubovny
Úprava plotu
Nákup a úprava překážek,včetně nákupu kyn.
pomůcek
Cestovní výdaje
Propagační materiál
Spotřební materiál
Úschovna překážek
Benzín a propanbutan
Venkovní nábytek
Reprefond
Celková výše předpokládaných výdajů činní

5.000,10.000,12.000,10.000,3.000,2.000,8.000,2.000,2.000,2.000,56.000,-

Členská schůze po projednání
bere na vědomí informaci pokladníka klubu o přípravě rozpočtu na rok 2010 a
ukládá výboru klubu připravit konečný návrh rozpočtu na rok 2010 a předložit
ho na první členské schůzi v roce 2010, nejpozději však do 31.3.2010.

Usnesení č. 05-03/2009/ČS ze dne 28.11.2009
Informace z revize, revizní zpráva
Členská schůze
bere na vědomí předloženou revizní zprávu
a ukládá
revizorce klubu slečně Sukové, aby revizní zprávu za rok 2009
dopracovala podle stanov klubu a předložila členské schůzi nejpozději do
31.12.2009

3

Usnesení č. 06-03/2009/ČS ze dne 28.11.2009
Kurzy v roce 2010
V roce 2010 bude nadále probíhat základní výcvik – školička, služební výcvik,
výcvik obedience, agility a od jara bude zařazen nový kurz – Klikr trénink motivace a triky.
Školička bude od příští hodiny tj. od 5.12.09 nově rozdělena do dvou
výcvikových skupin s tím, že 1.výcvikovou skupinu povede p. Fišer a
2.výcvikovou skupinu povede sl. Jašková. V případě navýšení zájemců o školičku
bude zajištěna další výcviková hodina s ohledem na schopnosti a znalosti psa.
Členská schůze po projednání
Ukládá
jednatelce klubu připravit náplň nového kurzu, vyvěsit základní
informace o kurzu na internetové stránky. Dále upravit rozvrh výcvikových
hodin.

Usnesení č. 07-03/2009/ČS ze dne 28.11.2009
Aktualizace vnitřních předpisů
V souvislosti s přípravou na nový výcvikový kurz je nutné aktualizovat stávající
předpisy klubu.
Členská schůze po projednání
ukládá
jednatelce klubu upravit vnitřní předpisy klubu „Pravidla pro placení
členských příspěvků a kurzů a proplácení cestovních náhrad instruktorům“, a to
takto:
kurz Klikr trénink - motivace a triky bude jako ucelený 11 hodinový kurz, který
budou mít členové klubu zdarma a nečlenové klubu zaplatí poplatek 500,-Kč.
Ostatní ustanovení předpisu „Pravidla pro placení členských příspěvků a kurzů a
proplácení cestovních náhrad instruktorům“ zůstávají platnosti.
Ostatní vnitřní předpisy zůstávají pro kalendářní rok 2010 v platnosti beze změn.

Usnesení č. 08-03/2009/ČS ze dne 28.11.2009
Jarní soutěž „O Drahelskou tlapku“
V průběhu měsíce dubna je v lokalitě na Vypichu u Rudné plánovaný 1. ročník
závodu
„O
Drahelskou
tlapku“.
Závod
bude
probíhat
v souladu
s dogtrekkingovými pravidly.
Členská schůze po projednání
souhlasí s konáním závodu
a jmenuje realizační výbor v tomto složení:
Renáta Horáková, Kateřina Jašková, Kateřina Zavadilová.
a ukládá
realizačnímu výboru závodu informovat všechny dotčené instituce,
zajistit sponzory, propagaci a podklady pro závod.
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Usnesení č. 09-03/2009/ČS ze dne 28.11.2009
Plán brigád na rok 2010
-

dooplocení areálu cvičiště a přidání boční branky
úprava západní a severního venkovního opláštění klubovny
úprava – zarovnání pozemku
výroba překážek
jarní úklid areálu cvičiště
sekání pozemku

Členská schůze po projednání
souhlasí s plánem brigád na rok 2010
a ukládá
výboru klubu informovat členy klubu o plánovaných brigádách dle
„Pravidel pro brigádnickou činnost“

Usnesení č. 10-03/2009/ČS ze dne 28.11.2009
Různé – odpracované brigádnické hodiny v roce 2009
Sl.Suková požádala členskou schůzi o převod neodpracovaných brigádnických
hodin za rok 2009 do následujícího roku.
Členská schůze po projednání
souhlasí
s převodem neodpracovaných brigádnických hodin sl. Sukové do
následujícího kalendářního roku
a stanovuje
výjimku členům, kteří neodpracovali brigádnické hodiny v roce
2009 a ani nepožádali členskou schůzi o převod brigádnických hodin do
následujícího kalendářního roku, za těchto podmínek: těmto členům budou
neodpracované hodiny za rok 2009 převedeny do roku 2010 automaticky po
zaplacení členského příspěvku na rok 2010 (nejpozději do konce února 2010)
s tím, že do konce roku 2010 odpracují všechny brigádnické hodiny, jinak jim
členská schůze při svém 1. zasedání v roce 2011 zruší jejich členství v klubu.

Schůze byla ukončena v

16:20.

Přílohy k zápisu:
Příloha č. 1 -Prezenční listina
Příloha č. 2 – rozpočtové opatření č. 2

Zapisovatel: Kateřina Jašková

Ověřovatel: Renáta Horáková
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