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Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice – 

Rudná, o.s. 

ze dne 12.11.2011 

 

Program:  
 
1) Volba zapisovatele a ověřovatele 

2) Schválení programu 
3) Informace z revize, revizní zpráva  

4) Schválení úpravy rozpočtu č. 1/2011  
5) Vyhodnocení roku 2011 
6) Kurzy a další aktivity v roce 2012 

7) Webové stránky klubu 
8) Plán brigád 

9) Příprava rozpočtu na rok 2012 
10) Různé 
11) Diskuze 

 
 

Členská schůze byla zahájena ve 13:30 hod v klubovně kynologického klubu. Na 
schůzi bylo přítomno celkem 11 členů s hlasovacím právem (příloha č. 1). Celkový 

počet členů klubu je k dnešnímu dni: 15 řádných členů, z toho pouze 14 
s hlasovacím právem. 

 

Přítomni:  
 

Omluveni: K. Tyrolová, R. Mazáčková, P. Horáková 
 
Neomluvena: V. Šnaidaufová  

 
Hosté: -  

 
Členská schůze je usnášení schopná.  
 

Bod č.1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 
Usnesení č. 01-02/2011/ČS ze dne 12.11.2011 

Členská schůze po projednání  
schvaluje jako zapisovatele Kateřinu Jaškovou a ověřovatele zápisu Renátu 

Horákovou. 

 
 

Bod č.2 - Schválení programu  

 
Usnesení č. 02-02/2011/ČS ze dne 12.11.2011 

Členská schůze po projednání  
schvaluje   program jednání členské schůze ze dne 20.11.2010 v této podobě:  
 

1) Informace z revize, revizní zpráva  
2) Schválení úpravy rozpočtu č. 1/2011  

3) Vyhodnocení roku 2011 
4) Kurzy a další aktivity v roce 2012 
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5) Webové stránky klubu 

6) Plán brigád 
7) Příprava rozpočtu na rok 2012 

8) Různé 
9) Diskuze 

 

 

Bod č.3 – Informace z revize, revizní zpráva 

 

Projednání: 
Revizorka klubu informovala přítomné o závěrech provedené kontroly knihy příjmů 

a výdajů, o kontrole všech účetních dokladů a o fyzické kontrole vybavení klubu. 
Revize byla provedena 5.11.2011 a bylo kontrolováno období od 1.1.2011 do 
5.11.2011. Během revize nebyl shledán ţádný nesoulad či nesrovnalost v účetních 

dokladech. 
Nesoulad byl ovšem shledán v evidenci majetku, která není dopracovaná a není 

aktualizovaná.  
 
Usnesení č. 03-02/2011/ČS ze dne 12.11.2011 

Členská schůze po projednání 
 

bere na vědomí   předloţenou revizní zprávu ze dne 5. listopadu 2011, 
ukládá   K. Zavadilové a K. Jaškové do konce kalendářního roku 2011 provést 

fyzickou kontrolu majetku a aktualizovat evidenci majetku klubu. Tuto aktualizovanou 

evidenci je nutné předat pokladní a revizorce klubu k archivaci, 
a ukládá   pokladní klubu provádět aktualizace majetkové evidence. V případě 

vyřazení dílčí poloţky z evidence majetku bude o vyřazení revizorkou klubu sepsán 
protokol. 

 

Bod č.4 - Schválení úpravy rozpočtu č.1 na rok 2011 

 
Projednání: 

Pan MUDr. Vlček poskytne klubu dar ve výši 2.000,-Kč a paní Dospělová poskytne 
dar ve výši 500,- Kč. Dary budou předány na základě darovacích smluv.  

Z důvodu úpravy příjmů a výdajů klubu oproti předpokládaným příjmům a 
výdajům schválených členskou schůzí KKDR, o.s. ze dne 5.3.2011, dochází k úpravě 
rozpočtu, a to takto: 

 
Příjmy: 

 
 

Položka  Předpokládaná 
výše 

Sníženo / 
navýšeno 

Aktuální 
výše 

Členské příspěvky 8.500,-Kč -1.000,-Kč 7.500,-Kč 

Kurzovné 35.000,-Kč 2.500,-Kč 37.500,-Kč 

Poplatky za pořádané soutěže a 
další aktivity 

5.000,-Kč -1.200,-Kč 3.800,-Kč 

Dar 0,- Kč 2.500,-Kč 2.500,-Kč 

Převod z rozp. roku 2010 15.527,-Kč 0,-Kč 15.527,-Kč 

Celková výše 
předpokládaných příjmů činní 

64.027,- Kč 2.800,-Kč 66.827,-Kč 
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Výdaje: 

 
 

Položka  Předpokládaná 
výše 

Sníženo / 
navýšeno 

Aktuální 
výše 

Úprava klubovny a úschovny 
překážek 

7.000,-Kč 5.270,-Kč 12.270,-Kč 

Nákup klubových oděvů 10.476,-Kč 0,-Kč 10.476,-Kč 

Nákup a úprava překážek, včetně 

nákupu kyn. pomůcek 

10.000,-Kč 2.011,-Kč 12.011,-Kč 

Cestovní výdaje 6.000,-Kč 0,-Kč 6.000,-Kč 

Propagační materiál 1.000,- -1.000,- 0,-Kč 

Spotřební materiál 1.000,- 547,-Kč 1.547,-Kč 

Benzín a propanbutan 2.000,- -1.261,-Kč 739,-Kč 

Venkovní (zahradní) nábytek 8.000,- -7.578,-Kč 422,-Kč 

Reprefond 500,- -500,-Kč 0,-Kč 

Pronájem 500,- -232,-Kč 268,-Kč 

Sekačka – benzínová 12.000,-Kč -2.925,-Kč 9.075,-Kč 

Náklady na Drahelskou tlapku 0,-Kč 1.103,-Kč 1.103,-Kč 

Celková výše 

předpokládaných výdajů činní 

58.476,- -4.565,-Kč 53.911,-Kč 

 

 
Na základě posílení operativního rozhodování výboru klubu v oblasti úprav dílčích 

rozpočtových poloţek doporučila paní Zavadilová navýšení limitu rozdílu aktuálního 
stavu dané rozpočtové poloţky oproti schválené finanční výši dané poloţky 
z původních 2.000,- na 5.000,- Kč. Před překročením tohoto limitu musí výbor 

zpracovat rozpočtové opatření a úpravu rozpočtu, který schválí členská schůze. 
 

Usnesení č. 04-02/2011/ČS ze dne 12.11.2011 
 
Členská schůze po projednání  

 
schvaluje   úpravu rozpočtu č. 1/2011 dle výše uvedených příjmů a výdajů, 

schvaluje   navýšení limitu pro operativní úpravy rozpočtu klubu na 5000,- Kč na 
dílčích rozpočtových poloţkách schváleného rozpočtu,  

ukládá   pokladní klubu předloţit závěrečnou účetní uzávěrku za rok 2011 na první 
členské schůzi v roce 2012, nejpozději však do 31.3.2012, 

a ukládá   jednatelce klubu podepsat darovací smlouvu s panem MUDr.Vlčkem a 

pí. Dospělovou. 
 

 

Bod č.5 – Vyhodnocení roku 2011 

 
Projednání: 

V roce 2011 byly otevřeny tyto kurzy:  
- základní výcvik – školička – zúčastnilo se cca 40 týmů 

- sluţební výcvik 
- výcvik poslušnosti pro dospělé psy 
- obedience 

- agility 
- příprava na výstavu 

- poradna pro problémové psy. 
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A dále se uskutečnily následující jednorázové akce: 

 
Den Země 

Drahelská tlapka – přihlášených 38 týmů 
Den dětí 
Intenzivní výcvik agility 

 
Plánovaný Sranda závod v měsíci září se neuskutečnil z důvodu časového 

zaneprázdnění sl. Jaškové. 
 
Zájem o výcvik roste. Klub se stal atraktivní díky svému systému permanentek, 

termínu výcviku a formě výcviku. Tato popularita má ovšem negativní stránky ve 
velkém počtu současně cvičících týmů v daném kurzu, nedostačující počet výcvikářů 

včetně jejich osobní vytíţenosti (soukromé aktivity) a také omezení časové dotace na 
výcvikové hodiny se zaměřením na přípravu na zkoušky.  

 

Vykonaná brigádnická činnost: 
 

- jarní úklid pozemku 
- oprava klubovny – zastřešení, vymalování, celkový úklid 

- zarovnání pozemku 
- vybudování posezení 
- pravidelné sekání trávy 

- výroba výcvikových překáţek 
 

Všem členům, kteří se aktivně podíleli na brigádách, patří velké poděkování, 
zvláště rodině Zachových, kteří se velkou měrou podíleli na úpravách jak cvičiště, tak 
při výrobě kynologických pomůcek. Pí .Zachová informovala, ţe zajistí potřebný 

materiál na provizorní zavětrování střechy klubovny, aby se v zimních měsících do 
prostoru pod střešní krytinu nedostal déšť a sníh.  

Z důvodu závaţných zdravotních komplikací poţádala paní Sokolová o prominutí 
neodpracovaných brigádnických hodin za rok 2011 v celkovém počtu 4 hodiny. 

 

Usnesení č. 05-02/2011/ČS ze dne 12.11.2011 
Členská schůze po projednání  

 
Bere na vědomí   informaci o vyhodnocení aktivit v roce 2011,  
souhlasí    s prominutím neodpracovaných brigádnických hodin paní Sokolové 

v celkovém počtu 4 hodiny, 
a ukládá   výboru klubu zpracovat závěrečnou zprávu o činnosti klubu za rok 2011 

a předloţit ji na první členské schůzi v roce 2012, nejpozději však do 31.3.2012. 
 
 

Bod č.6 - Kurzy a další aktivity v roce 2012 

 
Projednání: 

 
V roce 2012 budou i nadále probíhat tyto kurzy:  

 
a) základní poslušnost – školička 

Školička bude probíhat kaţdou sobotu od 9 do 10 hodin. Z důvodu velkého zájmu je 

nutné zajistit 2 výcvikáře na daný termín. Maximální počet cvičících týmů v jedné 
skupince by neměl přesáhnout počet 10 týmů.  

Cena kurzu je od ledna 2012 stanovena na 600,- Kč za 12 hodinových lekcí. 
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b) služební výcvik 

Sluţební výcvik probíhá kaţdou neděli od 9 do 10 hodin. Kurz je určen hlavně pro 
členy klubu, ale v případě zájmu nečlena je moţné kurz nabídnou za stejných 

finančních podmínek jako kurz základní poslušnosti.  
 

c) výcvik poslušnosti pro dospělé psy  

Výcvik pro dospělé psy bude probíhat v sobotu od 10-11 hodin. Kurz je určen 
převáţně pro psy starší 1 roku. Do tohoto kurzu budou začleňování pokročilejší 

kurzisti základní poslušnosti. Výcvik se řídí zkušebním řádem OB. V případě většího 
počtu zájemců či při výkonnostně nesourodých kurzistů budou probíhat 2 paralelní 
výcvikové skupinky. Cena kurzu pro nečleny klubu je identická jako u kurzu základní 

poslušnosti. 
 

d) agility 
Poţadavek ze strany lektorky agility: 

 

Cíl kurzu agility: 
Zábavnou formou zvyšovat kondici týmu (pes a psovod), jejich souhru na parkuru i 

v ţivotě, zlepšení koordinace pohybu, obratnosti a výdrţe. Vše s maximálním ohledem 
na zdraví psa. V ideálním případě probíhá výcvik 1x týdne na cvičišti, ale je nutné se 

mu věnovat i doma, a to nejlépe denně. Frekventanti kurzu jsou s tímto seznámeni a 
je jim vţdy řečeno, čemu by se měli doma věnovat.  

Skupina Začátečníci - seznámení s jednotlivými překáţkami, vybudování přístupu 

ke cvičení (především u psů), jednoduché kombinace překáţek ("sekvence") s 
důrazem na správnost předvedení, soustředěnost a rychlost.  

Poţadavek na frekventanty: pes musí mít zvládnuté odloţení a přivolání.  
Skupina Pokročilí - sloţitější sekvence, psovod se učí vést psa po ideální dráze, 

teorie i praxe různých druhů nácviku zónových překáţek, slalomu atd., důraz na 

samostatné přemýšlení psovodů  
Skupina Závodníci (pokud bude) - zdokonalování jiţ získaných dovedností, a to jak 

u jednotlivých překáţek, tak u celého vedení psa parkurem (handlingu), příprava a 
následné absolvování neoficiálních i oficiálních závodů, pozávodní rozbor 
videa/výkonu. 

Lekce budou probíhat dle zájmu kurzistů i instruktora nejlépe ve všedních dnech, 
kdy budou jednotlivé hodiny vypisovány s dostatečným předstihem na internetu 

(přihlašovací systém), případně emailem, pokud systém nebude. 1 lekce trvá 1 
hodinu, ale v tomto čase je započítána i příprava parkuru/uklizení, přestavby apod. 

Peníze: Cena kurzu by měla být 100 Kč/hodinu, z toho lektorka aspoň 70 Kč. 

Moţnost zajištění "permanentky" na 10 hodin, případně na různý počet hodin, třeba s 
nějakými slevami. Členové klubu by platili stejně jako ostatní zájemci o kurz. 

 
Členská schůze se dohodla na návrhu, který bude lektorce agility předloţen  

k vyjádření, a to:  

Členové klubu budou mít kurzovné zdarma. Klub pro zajištění kurzu poskytne 
veškeré své vybavení a prostory zdarma. Ostatní platby od nečlenů klubu za kurz 

agility si určí lektorka sama. Klub nehradí lektorce agility cestovní náklady. 
 
e) příprava na výstavu  

Hodinová příprava na výstavu probíhá dle časových moţností výcvikáře a zájemce. 
Příprava na výstavu je nepravidelným kurzem. Cena od ledna 2012 je stanovena na 

100,- Kč za hodinu. 
 

f) poradna pro problémové psy 

Poradna pro neochotu vycvikáře a nedostatek zájmu ze strany cvičících se ruší. 
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V průběhu roku budou probíhat následující jednorázové akce: 

 
Drahelská tlapka 

Třetí ročník závodu O Drahelskou tlapku se bude konat opět v polesí Chrustenice, 
náročnost závodu bude rozdělena do dvou výkonnostních kategorií, trasy budou 
odlišné od předcházejících ročníků. Závod o Drahelskou tlapku se uskuteční v sobotu 

21.4.2012. 
Kontaktní osobou a hlavní organizátorkou za klub je stanovena Renáta Horáková. 

 
Předprázdninový závod 
Koncem června proběhnou v areálu našeho cvičiště zkoušky našich absolventů 

výcvikových kurzů. Zkouška bude inspirována Národním zkušebním řádem (ZZO, ZM, 
ZMMP).  

Zakončením závodu bude zajištěna moţnost opékání buřtů a posezení se všemi 
zúčastněnými. 

Kontaktní osobou za klub je stanovena Kateřina Jašková. 

 
Intenzivní výcvik agility 

Průběhu letních prázdnin 2012 bude v areálu cvičiště probíhat intenzivní víkendový 
kurz agility pro zájemce o tento sport.  

Kontaktní osobou je stanovena cvičitelka agility Eliška Vernerová. 
 
Den dětí 

Klub představí ukázky jednotlivých psích sportů v rámci Dne dětí, který proběhne 
pravděpodobně v sobotu 2. června 2012 v obci Chýnice. Klub bude mít vyhrazen 

časový prostor, kdy budou v krátkosti představeny různé kynologické sporty. Zároveň 
bude probíhat pro zájemce „psí poradna“.  

Kontaktní osobou a hlavním organizátorem za klub je stanoven Renata Horáková. 

 
Usnesení č. 06-02/2011/ČS ze dne 12.11.2011 

Členská schůze po projednání 
 
souhlasí   s plánem kurzů a aktivit na rok 2012, s tím ţe kurzovné mimo agility se 

zvyšuje na 600,- Kč,  
souhlasí   se zrušením poradna pro problémové psy, 

jmenuje   kontaktní osoby pro jednorázové aktivity, které mají právo ţádat ostatní 
členy klubu o pomoc a součinnost při přípravě a realizaci dané akce, v tomto sloţení: 

Drahelská tlapka: Renáta Horáková 

Intenzivní výcvik agility: Eliška Vernerová 
Předprázdninový závod: Kateřina Jašková, 

ukládá   kontaktním osobám jednorázových aktivit informovat všechny dotčené 
instituce, zajistit sponzory, propagaci a další nezbytné podklady pro danou aktivitu, 

ukládá   jednatelce klubu upravit vnitřní předpisy, jmenovitě Pravidla pro placení 

členských příspěvků a kurzů a proplácení cestovních náhrad instruktorům, a to takto: 
Cena kurzů kromě agility - 12 lekcí – 600,- Kč 

Cena za přípravu na výstavu – 100,- Kč 
Pronájem areálu za celodenní intenzivní kurz maximálně- 1000,- Kč/den, za 

kaţdého nahlášeného psa 100,- Kč/den. 

a ukládá   jednatelce klubu zveřejnit nové znění vnitřního předpisu klubu na 
webové stránky klubu. 
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Bod č. 7 Webové stránky klubu 

 

Projednání: 
Z důvodu nekvalitních sluţeb současného poskytovatele hostingu webových 

stránek klubu, které se projevovaly dočasnými výpadky webových stránek v červnu, 
neposkytování uţivatelské podpory, nefunkční statistiky aj., je vhodné od ledna 2012 

změnit poskytovatele daných sluţeb. Byly zjištěny nabídky firem, které nabízejí 
základní sluţby webhostingu. Nabídky jsou uvedeny v příloze. 

Se změnou webhostingu souvisí i změna domény, adresy webových stránek klubu.  

Roční platba za doménu se pohybuje okolo 200,-Kč. Roční poplatek za webhosting 
s kvalitními sluţbami je za 1.200,- Kč včetně DPH za rok. 

 
Usnesení č. 07-02/2011/ČS ze dne 12.11.2011 
Členská schůze po projednání 

 
souhlasí   se změnou poskytovatele hostingových sluţeb, a to na firmu Czi, s.r.o. 

za cenu 1.200,- Kč ročně včetně DPH, 
souhlasí   se změnou domény klubu, a to na doménu www.kkdrahelcice.cz , 
a ukládá   jednatelce klubu podepsat smlouvu s vybranou firmou a zajistit 

registraci nové domény webových stránek klubu. 
 

 

Bod č.8 – Plán brigád na rok 2012 

 
Projednání: 

Plán brigád na rok 2012 
- jarní úklid areálu cvičiště 

- pokračovat v zarovnání pozemku 
- zatravnění nově srovnaného pozemku 

- úprava podlahy v úschovně překáţek 
- sekání pozemku v průběhu sezóny 
- dodělání střechy na klubovně včetně okapů 

- výroba poliček ve vestavěné skříni v klubovně 
- úprava severního opláštění klubovny 

- výroba patníku (značkovač) za účelem venčení psů  
 
Usnesení č. 08-02/2011/ČS ze dne 12.11.2011 

Členská schůze po projednání 
 

souhlasí   s plánem brigád na rok 2012, 
a ukládá   výboru klubu informovat členy klubu o plánovaných brigádách v roce 

2012 dle „Pravidel pro brigádnickou činnost“ 

 
 

Bod č.9 – Příprava rozpočtu na rok 2012 

 
Projednání: 
Předpokládané příjmy: 

Položka  Výše 

Členské příspěvky 8.000,-Kč 

Kurzovné 35.000,-Kč 

Poplatky za pořádané soutěže a další aktivity 4.000,- Kč 

Převod z rozp. roku 2011 10.606,- Kč 

Dotace od města 2.500,-Kč 

Celková výše předpokládaných příjmů činní 60.106,- Kč 

http://www.kkdrahelcice.cz/
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Předpokládané výdaje: 

Položka  Výše 

Úprava klubovny a úschovny překážek 8.000,- 

Nákup a úprava překážek, včetně nákupu kyn. pomůcek 15.000,- 

webhosting 1.500,- 

Propagační materiál 1.000,- 

Spotřební materiál 2.000,- 

Benzín a propanbutan 1.500,- 

Úprava pozemku 2.000,- 

Náklady na pořádané akce (Drahelská tlapka, aj.) 3.000,- 

Reprefond 500,- 

Pronájem 500,- 

Celková výše předpokládaných výdajů činní 35.000,- 

 
V roce 2012 je předpokládán nákup či výroba tohoto hmotného majetku klubu: 

- Překáţky – malé áčko, vysoký ţebřík, pomůcky pro obedience (látkový čtverec) 
- Úprava pozemku, včetně vystavění patníku (značkovač pro psy) 
 

Usnesení č. 09-02/2011/ČS ze dne 12.11.2011 
Členská schůze po projednání 

 
bere na vědomí   informaci pokladníka klubu o přípravě rozpočtu na rok 2012 

s navrţenými účetními poloţkami a plánem výdajů za hmotný majetek, 
a ukládá   výboru klubu připravit konečný návrh rozpočtu na rok 2012 a předloţit 
ho na první členské schůzi v roce 2012, nejpozději však do 31.3.2012. 

 

Bod č.10 – Ostatní 

 

Projednání: 
 
Byla podána ţádost na Město Rudná o příspěvek na činnost klubu na rok 2012. 

Ţádost je na pokrytí 80% nákladů na pořízení vysoké kladiny – ţebříku. O výsledku 
posouzení ţádosti budou členové klubu informováni emailem. 

 
Pro zajištění zpětné vazby by bylo vhodné vypracovat dotazník spokojenosti pro 

absolventy nabízených kurzů. Jako malou pozornost by mohli kurzisti dostávat 

pamětní listy – osvědčení o absolvování kurzu. 
 

Na závěr bychom chtěli poděkovat výcvikářům O. Fingerhutovi, R. Horákové a  
K. Jaškové za vedení školičky. E. Vernerové za kurzy agility. Všem členům klubu a 
jejich pomocníkům za odvedené brigády. 

 
Usnesení č. 10-02/2011/ČS ze dne 12.11.2011 

 
Členská schůze po projednání 
a ukládá   K. Zavadilové vypracovat osvědčení o ukončení kurzu. 

 
Schůze byla ukončena v 16:30 hod. 

 
Přílohy k zápisu:  

Příloha č. 1 - Prezenční listina  
Příloha č. 2 – Nabídky webhostingových sluţeb 
 

 
Zapisovatel:       Ověřovatel:  


