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Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice – Rudná, o.s. 
ze dne 20.3.2010 

 
 
 
Program:  
1) Volba zapisovatele a ověřovatele 
2) Schválení programu 
3) Schválení usnesení z členské schůze č. 4/2009 per-rollam  
4) Účetní uzávěrka za rok 2009 
5) Schválení rozpočtu na rok 2010 
6) Informace z revizní zprávy  
7) Plán kontrol pro rok 2010 
8) Informace o výroční zprávě za rok 2009 
9) Jarní soutěž „O Drahelskou tlapku“ 
10) Různé 
11) Diskuze 
 
 
 
 
Členská schůze byla zahájena ve 14.20 hod v klubovně kynologického klubu. Na 
schůzi bylo přítomno celkem   8   členů s hlasovacím právem (příloha č. 1). 
 
Přítomni: O. Fingerhut, P. Vlček, D. Vlčková, K. Jašková, R. Horáková, J. 

Fišer, K. Zavadilová, M. Jansová 
 
Omluven:  
 
Neomluven: M.Halaštová 
 
Hosté: Šárka Vlčková 
 
Členská schůze je usnášení schopná.  
 
 
Usnesení č. 01-01/2010/ČS ze dne 20.3.2010 
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu  
 
Členská schůze po projednání  
schvaluje jako zapisovatele Kateřinu Jaškovou a ověřovatele zápisu Renátu 
Horákovou. 
 
 
Usnesení č. 02-01/2010/ČS ze dne 20.3.2010 
Schválení programu  
 
Členská schůze po projednání  
schvaluje   program jednání členské schůze ze dne 20.3.2010 v této podobě:  
 
1) Schválení usnesení z členské schůze č. 4/2009 per-rollam  
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2) Účetní uzávěrka za rok 2009 
3) Schválení rozpočtu na rok 2010 
4) Informace z revizní zprávy  
5) Plán kontrol pro rok 2010 
6) Informace o výroční zprávě za rok 2009 
7) Plán brigád  
8) Jarní soutěž „O Drahelskou tlapku“ 
9) Různé 
10) Diskuze 
 
 
Usnesení č. 03-01/2010/ČS ze dne 20.3.2010 
Schválení usnesení z členské schůze č. 4/2009 per-rollam 
 
Členská schůze v hlasování metodou per rollam  
zvolila   dne 12.12.2009 jako revizova klubu: paní Kateřinu Zavadilovou 
 
Protokol o hlasování – příloha č.2 
 
 
Usnesení č. 04-01/2010/ČS ze dne 20.3.2010 
Účetní uzávěrka za rok 2009 
 
Příjmy: 
 
Členské příspěvky   5.000,- 
dotace   5.000,- 
Vlastní činnost (kurzovné) 26.250,- 
Převod finančních prostředků TART   3.419,- 
 
Celková výše příjmů činila:  39.669,- Kč 
 
Výdaje: 
 
Výcvikové pomůcky - 19.168,- 
Opravný a pracovní materiál včetně pohonných hmot - 8.534,- 
pronájem    - 268,- 
Cestovní náklady na lektory - 6.000,- 
 
Celková výše výdajů činila:34.181,- Kč 
 
Na konci roku zbylo v pokladně 5.488,- Kč, které se převádějí do následujícího 
roku. 
Detailnější rozpis viz. příloha č.3 
 
Členská schůze po projednání  
Bere na vědomí   účetní uzávěrku za rok 2009 a informaci o odeslání dopisu na 
Finanční úřad Praha – západ s informacemi o nezdanitelných příjmech. 
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Usnesení č. 05-01/2010/ČS ze dne 20.3.2010 
Schválení rozpočtu na rok 2010 
 
Předpokládané příjmy: 
 
Položka  Výše 
Dotace od města Rudná 3.500,-Kč 
Členské příspěvky 7.500,-Kč 
Kurzovné 40.000,-Kč 
Poplatky za pořádané soutěže 2.000,- Kč 
Převod z rozp. roku 2009 5.488,- Kč 
Celková výše předpokládaných příjmů činní 58.488,- Kč 
 
 
Předpokládané výdaje: 
 
Položka  Výše 
Úprava klubovny 5.000,- 
Úprava plotu 10.000,- 
Nákup a úprava překážek,včetně nákupu kyn. 
pomůcek 

12.000,- 

Cestovní výdaje 10.000,- 
Propagační materiál 3.000,- 
Spotřební materiál 2.000,- 
Úschovna překážek 8.000,- 
Benzín a propanbutan 2.000,- 
Venkovní nábytek 2.000,- 
Reprefond 2.000,- 
Celková výše předpokládaných výdajů činní 56.000,- 
 
 
Členská schůze po projednání 
schvaluje    rozpočet klubu na rok 2010. 
 
 
Usnesení č. 06-01/2010/ČS ze dne 20.3.2010 
Informace z revizní zprávy  
 
Členská schůze po projednání 
bere na vědomí   zpracovanou revizní zprávu za rok 2009. 
 
 
Usnesení č. 07-01/2010/ČS ze dne 20.3.2010 
Plán kontrol pro rok 2010  
 
Revizorka klubu stanovila revizní dny v roce 2010, a to  11.7.2010 a 19.12.2010. 
Členská schůze po projednání 
Bere na vědomí   předložený plán kontrol na rok 2010 
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Usnesení č. 08-01/2010/ČS ze dne 20.3.2010 
Informace o výroční zprávě za rok 2009 
 
Členská schůze po projednání 
schvaluje   předloženou výroční zprávu za rok 2009 a  
ukládá   R.Horákové vytisknout výroční zprávu za rok 2009 a předat po 1 paré 
sponzorům a zveřejnit výroční zprávu na internetových stránkách klubu. 
 
 
Usnesení č. 09-01/2010/ČS ze dne 20.3.2010 
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. 
Realizační výbor již zajistil sponzory akce, informoval všechny dotčené instituce, 
zajistil propagaci a vytyčil trasy závodu. Dále jsou zpracovávány podklady pro 
závod. 
 
Členská schůze po projednání 
Bere na vědomí   informace o přípravách na konáním závodu 
 
 
Usnesení č. 10-01/2010/ČS ze dne 20.3.2010 
Různé 
Brigády – první brigáda je plánovaná na 27.3.2010 od 10:00 hod 
 
 
 
Schůze byla ukončena v 15:35 hod. 
 
 
Přílohy k zápisu:  
Příloha č. 1 - Prezenční listina  
Příloha č. 2 – Protokol o hlasování  
Příloha č. 3 - Rozpis výdajů a nákladů za rok 2009 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatel: Kateřina Jašková    Ověřovatel: Renáta Horáková 


