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Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice – Rudná, o.s. 
ze dne 22.5.2010 

 
 
 
Program:  
1) Volba zapisovatele a ověřovatele 
2) Schválení programu 
3) Schválení úpravy rozpočtu č.1 na rok 2010 
4) Informace o výcvikových kurzech 
5) Plán brigád 
6) Různé 
7) Diskuze 
 
 
Členská schůze byla zahájena ve 14:05 hod v klubovně kynologického klubu. Na 
schůzi bylo přítomno celkem 8 členů s hlasovacím právem (příloha č. 1). 
 
Přítomni: R.Horáková, K.Jašková, K.Zavadilová, J.Fišer, O.Fingerhut, 

P.Vlček, V.Taimarová, J.Zachová 

Omluven: R.Mazáčková, M.Halaštová, D.Vlčková, M.Jansová 

Neomluven:  

Hosté:  

 
Členská schůze je usnášení schopná.  
 
 
Bod č.1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 
Usnesení č. 01-02/2010/ČS ze dne 22.5.2010 
Členská schůze po projednání  
schvaluje jako zapisovatele Kateřinu Jaškovou a ověřovatele zápisu Renátu 
Horákovou. 
 
 
Bod č.2 - Schválení programu  
 
Usnesení č. 02-02/2010/ČS ze dne 22.5.2010 
Členská schůze po projednání  
schvaluje   program jednání členské schůze ze dne 20.3.2010 v této podobě:  
 
1) Schválení úpravy rozpočtu č.1 na rok 2010 
2) Informace o výcvikových kurzech 
3) Plán brigád 
4) Různé 
5) Diskuze 
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Bod č.3 - Schválení úpravy rozpočtu č.1 na rok 2010 
 
Projednání: 
Město Rudná neschválilo příspěvek na činnosti KKDR, o.s. na rok 2010 ve výši 
3.500,- Kč. (viz příloha č. 2) 
 
Pan MUDr. Vlček poskytne klubu dar ve výši 3.500,-Kč. Dar bude předán na 
základě darovací smlouvy.  
 
K.Zavadilová sehnala pro potřeby klubu zcela zdarma buňku pro kynologické 
pomůcky. Buňka je 3x2x2,5 m, budou nutné jisté úpravy. Z tohoto důvodu se 
zatím nebudou upravovat položky ve výdajové části rozpočtu. 
 
Usnesení č. 03-02/2010/ČS ze dne 22.5.2010 
Členská schůze po projednání  
schvaluje   úpravu rozpočtu č. 1/2010 dle níže uvedených příjmů a výdajů. 
Příjmy: 
Poníženy o položku dotace ve výši 3.500,-Kč 
 
Položka  Sníženo o Suma 
Dotace od města Rudná 3.500,-Kč -3 500,-Kč 
 
Navýšeno o položku dar ve výši 3.500,-Kč 
 
Položka  Navýšeno o Suma 
Dar od FO 3.500,-Kč 3 500,-Kč 
 
Celková výše příjmů činní:   58 488,- Kč 
 
Výdaje: 
Celková výše výdajů činní: 56 000,- Kč  
 
Detailnější rozpis viz. příloha č.3 
 
a ukládá   R. Horákové podepsat darovací smlouvu. 
 
Bod č.4 - Informace o výcvikových kurzech 
 
Projednání: 
Pan Fišer předává školičku R.Horákové a K.Jaškové, které budou nadále školičku 
vést, a to s platností od 29.5.2010.  
Dále se rozdělují výcvikové hodiny pro členy klubu v neděli a to následovně: 
9:00 – 10:00 hod bude probíhat služební výcvik se zaměřením na obranu pod 
vedením p.Fišera 
10:00 – 11:00 hod bude probíhat výcvik se zaměřením na poslušnost 
Bude zavedena poradna pro problémové psy, kterou povede p.Fišer. Do poradny 
se budou moci zájemci objednat pouze po předchozí telefonické či osobní dohodě 
s p.Fišerem. Poradna nebude mít zatím pevně stanovený výcvikový den a ani 
hodinu. Sazba za jednu výcvikovou hodinu je stanovena na 100 Kč za jednoho 
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psa. Peníze od absolventů poradny bude vybírat p. Fišer. Pro členy klubu bude 
tato poradna zdarma. 
 
Usnesení č. 04-02/2010/ČS ze dne 22.5.2010 
Členská schůze po projednání 
 
schvaluje   změny ve výcvikových kurzech a  
ukládá R.Horákové, aby tyto změny uvedla na webových stránkách klubu a 
připravila návrh vnitřního předpisu „Pravidla pro placení členských příspěvků a 
kurzů a proplácení cestovních náhrad instruktorům“, který bude doplněn o nové 
skutečnosti. Text aktualizovaného vnitřního předpisu bude schválen členskou 
schůzí metodou per rollam.  
 
 
Bod č.5 - Plán brigád  
 
Projednání: 
Z důvodu zajištění částečného oplocení areálu cvičiště a přípravy pozemku na 
úschovnu pomůcek a následné stavby mobilní úschovny pomůcek jsou vyhlášeny 
tyto termíny brigád: 
5.6.,12.6. a 26.6.2010 – brigády budou probíhat vždy od 14:00 hod 
 
Usnesení č. 05-02/2010/ČS ze dne 22.5.2010 
Členská schůze po projednání 
schvaluje   navržené termíny brigád: 5.6.,12.6. a 26.6.2010 se začátkem ve 14 
hod. a  
ukládá: 
J.Zachové zajistit kameny do výtluků mezi silnicí a chodníkem naproti cvičišti,  
K.Jaškové zajistit písek pro stavbu plotu, 
O.Fingerhutovi – zajistit cement na stavbu plotu, 
Ostatní členové klubu zjistí cenové relace napínacího drátu, vzpěr a sloupků pro 
plot. 
 
 
Bod č.6 - Různé 
 
Usnesení č. 06-02/2010/ČS ze dne 22.5.2010 
Členská schůze po projednání 
bere na vědomí   informace o vloupání do klubovny klubu a možnosti pojištění 
areálu. 
 
 
Schůze byla ukončena v 15:30 hod. 
 
Přílohy k zápisu:  
Příloha č. 1 - Prezenční listina  
Příloha č. 2 – Dopis od Města Rudná o neschválení příspěvku na činnost  
Příloha č. 3 – 1. úprava rozpočtu na rok 2010 
 
 
Zapisovatel:Kateřina Jašková    Ověřovatel: Renáta Horáková 


