Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice –
Rudná, o.s.
ze dne 17.3.2012

Program:
1. Volba zapisovatele a ověřovatele
2. Schválení programu
3. Účetní uzávěrka za rok 2011
4. Rozpočet na rok 2012
5. Revizní zpráva
6. Plán kontrol pro rok 2012
7. Plán brigád pro rok 2012
8. Aktuální stav připravovaných akcí
9. Různé
10.Diskuze
Členská schůze byla zahájena ve 14:00 hod v klubovně kynologického klubu. Na
schůzi bylo přítomno celkem 11 členů s hlasovacím právem a 1 člen bez hlasovacího
práva (příloha č. 1). Celkový počet členů klubu je k dnešnímu dni: 15 řádných členů
z toho 14 s hlasovacím právem.
Přítomni: K. Jašková, D. Vlčková, P. Vlček, D. Dohnalová, T. Sitta, J. Fišer,
J. Zachová, O. Fingerhut, R. Horáková, P. Štefanová, K. Zavadilová,
V. Šnaidaufová
Omluveni: P. Knaizlová, K. Tyrolová, R. Mazačková
Neomluven:
Členská schůze je usnášení schopná.
Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Usnesení č. 01-01/2012/ČS ze dne 17.3.2012
Členská schůze po projednání
schvaluje jako zapisovatele Kateřinu Jaškovou a ověřovatele zápisu Renátu
Horákovou.

Bod č. 2 - Schválení programu
Usnesení č. 02-01/2012/ČS ze dne 17.3.2012
Členská schůze po projednání:
schvaluje program jednání členské schůze ze dne 17.3.2012 v této podobě:
1. Účetní uzávěrka za rok 2011
2. Rozpočet na rok 2012
3. Revizní zpráva
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4.
5.
6.
7.
8.

Plán kontrol pro rok 2012
Plán brigád pro rok 2012
Aktuální stav připravovaných akcí
Různé
Diskuze

Bod č.3 – Účetní uzávěrka za rok 2011
Projednání:
Příjmy:
Položka

Výše

Převod z roku 2010

15.527,- Kč

Členské příspěvky

7.500,- Kč

Dar

2.500,- Kč

Vlastní činnost (kurzovné) – školička

28.000,- Kč

Vlastní činnost (kurzovné) – agility

11.280,- Kč

Vlastní činnost (kurzovné) – příprava na výstavu

100,- Kč

Startovné Drahelská tlapka

3.300,- Kč

Suma

68.207,- Kč

Celková výše příjmů činní:

68.207,- Kč

Výdaje:
Položka

Výše

Výcvikové pomůcky

- 9.840,- Kč

Oprava klubovny

- 12.270,- Kč

Občerstvení na Drahelskou tlapku

- 1.102,- Kč

Pronájem pozemku
Provozní náklady
webhosting)

- 268,- Kč
klubu

(Poštovní

Cestovní náklady
Spotřební materiál (PPD,lepidla,VPD)
Klubové oblečení
Materiál na překážky

služby,

benzín,

- 2.934,- Kč
- 6.000,- Kč
- 232,- Kč
- 10.476,- Kč
- 2.171,- Kč
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Položka

Výše

Sekačka, kanystr

- 8.726,- Kč

Suma

Celková výše výdajů činní:

- 54.019,- Kč

54.019,- Kč

V roce 2011 hospodařil klub se ziskem 14.188,- Kč.
Dne 22.2.2012 byla odeslána na Finanční úřad pro Prahu západ informace o
nezdanitelných příjmech klubu v roce 2011.
Usnesení č. 03-01/2012/ČS ze dne 17.3.2012
Členská schůze po projednání
Bere na vědomí účetní uzávěrku za rok 2011

Bod č. 4 – Rozpočet na rok 2012
Projednání:
Předpokládané příjmy:
Položka

Výše

Členské příspěvky

8.000,-Kč

Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti

30.000,-Kč

Vlastní činnost – agility

25.000,-Kč

Poplatky za pořádané soutěže a další aktivity

3.500,- Kč

Dotace

6.700,- Kč

Převod z rozp. roku 2011

14.188,- Kč

Celková výše předpokládaných příjmů činní

87.388,- Kč

Předpokládané výdaje:
Položka

Výše

Úprava klubovny a úschovny překážek

10.000,- Kč

Nákup a úprava překážek, včetně nákupu kyn. pomůcek

15.000,- Kč

Cestovní výdaje

20.000,- Kč

Spotřební materiál (PPD, VPD, lepidla)

250,- Kč
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Položka

Výše

Benzín a propanbutan

2.000,- Kč

Pronájem pozemku

500,- Kč

Úprava pozemku

2.000,- Kč

Náklady na Drahelskou tlapku

2.000,- Kč

Servis sekačky

500,- Kč

Úprava vstupní branky

2.000,- Kč

Klubové oděvy

5.000,- Kč

Celková výše předpokládaných výdajů činní

59.250,- Kč

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

Dokončení úpravy klubovny a úschovny překážek (zavětrování, fungicidní nátěr,
nátěr průčelí a bočnic, osazení okapů a svodů na lapání dešťové vody)

-

Úprava vstupní branky na cvičiště

-

Výměna některých prken v úschovně překážek

-

Překážky – vysoký žebřík, pomůcky na obedience, rukáv

-

Zarovnání pozemku a jeho zatravnění

-

Nákup klubových oděvů ve velikosti pro muže

-

Patník (značkovač) a úvazové kolíky

Usnesení č. 04-01/2012/ČS ze dne 17.3.2012
Členská schůze po projednání
schvaluje rozpočet klubu na rok 2012 a
souhlasí s navrženými účetními položkami a plánem výdajů za hmotný majetek.

Bod č. 5 - Revizní zpráva
Projednání:
Revizorka klubu informovala přítomné o závěrech provedené kontroly knihy příjmů
a výdajů, kontrole všech účetních dokladů a fyzickou kontrolou vybavení klubu. Revize
byla provedena 31.12.2011 a bylo kontrolováno období od 6.11.2011 do 31.12.2011.
Během revize nebyl shledán žádný nesoulad či nesrovnalost.
Usnesení č. 05-01/2012/ČS ze dne 17.3.2012
Členská schůze po projednání
bere na vědomí předloženou revizní zprávu ze dne 31. prosince 2011.
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Bod č. 6 - Plán kontrol pro rok 2012
Projednání:
Revizorka klubu stanovila revizní dny v roce 2012, a to do 7.7.2012 a do
31.12.2012.
Usnesení č. 06-01/2012/ČS ze dne 17.3.2012
Členská schůze po projednání
Bere na vědomí předložený plán kontrol na rok 2012

Bod č. 7 – Plán brigád pro rok 2012
projednání:
Plán brigád na rok 2012
Činnost
Dokončení
klubovně

termín
úpravy

Úprava opláštění
klubovny

střechy

na 28.4.2012

Zodpovědná osoba
Tomáš Sitta
Jitka Zachová

severní

stěny 28.4.2012

Tomáš Sitta
Jitka Zachová

Výroba poliček ve vestavěné skříni Do 30.6.2012
v klubovně + zajištění větracího
(28.4.2012)
otvoru a případně výroba policové
stěny

Petra Štefanová

Výměna prken v úschovně překážek Do 30.9.2012
+ zamezení průkapu vody ze střechy

Jitka Zachová

Jarní úklid areálu cvičiště

31.3.2012,
od 10 hodin

Katka Zavadilová

Zarovnání pozemku

Do 30.4.2012

R.Horáková

Zatravnění upravené části pozemku

Do 30.5.2012

P.Knaizlová

Sekání pozemku v průběhu sezóny

Průběžně

Nákupy kynologických překážek

Průběžně

Výroba patníku (značkovače)

Do 30.6.2012

Vlčkovi

Výroba úvazových kolíků

Do 30.9.2012

Jitka Zachová

Úprava vstupní branky

Do 30.9.2012

Jitka Zachová

Evidence majetku
Oprava příjezdové cesty do areálu

K.Jašková+K.Zavadilová
Do 30.9.2012

P. Vlček
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Usnesení č. 07-01/2012/ČS ze dne 17.3.2012
Členská schůze po projednání
souhlasí s plánem brigád na rok 2012,
a ukládá
výboru klubu zveřejnit na webových stránkách klubu seznam
plánovaných aktivit a termínů jednotlivých brigád a tento plán průběžně aktualizovat
dle priorit a požadavků a zároveň dle předpovědi počasí. O veškerých změnách vždy
zavčas informovat všechny členy klubu.
Bod č. 8 – Aktuální stav připravovaných akcí
projednání:
Drahelská tlapka
Uskuteční se 21.4.2012, jsou vytyčeny 2 trasy, 3 kategorie. Nová kategorie
JUNIOR na žádost závodících juniorů. Poslán požadavek na souhlas s plánovanou akcí
na LČR. Zajištěni sponzoři. Základní tiskopisy v distribuci. Informace zveřejněny na
internetových stránkách klubu, dogtrekkingu. Zveřejněny letáky v okolních vsích.
V současné době přihlášeno 15 týmů.
Jitka Zachová vyrobí plaketky pro 3 kategorie.
Rozdělení rolí v organizátorském týmu:
K.Jašková a K.Zavadilová – registrace, pokladna
P.Vlček – občerstvení, startér
O.Fingerhut, E.Vernerová, P. Horák, R. Mazačková – kontroly na trati
P. Štefanová - náhradník
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 možnost opékání buřtů a posezení se všemi
zúčastněnými.
Kontaktní osobou za klub je stanovena Kateřina Jašková.
Závod se bude mít 6 disciplín, závod bude rozdělen věkově pro psy do 12 měsíců a
pro psy od 13 měsíců. V každé vypsané disciplíně bude možno dosáhnout maximálně
10 bodů. Maximální celkový počet bodů je 60.
Závod budou soudcovat dva rozhodčí: K. Jašková, D. Dohnalová
Zápis ze závodu bude mít na starosti J. Zachová, která také zajistí pro první dvě
místa plakety a pro 2. a 3. místo diplomy.
Povinnou výbavou soutěžících budou kennelky nebo úvazové kolíky.
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“. Zatím nejsou k dispozici podrobnější
informace, pouze od paní organizátorky je dán příslib, že můžeme vystupovat.
Kontaktní osobou a hlavním organizátorem za klub je stanoven Renata Horáková.
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Usnesení č. 08-01/2012/ČS ze dne 17.3.2012
Členská schůze po projednání
bere na vědomí
současný stav připravenosti plánovaných akcí klubu v roce
2012.

Bod č.9 - Různé
Paní Dospělová, Psí salón, přispěla klubu sponzorským darem, který je tvořen
výcvikovými pomůckami.
Klub veřejně poděkuje na Drahelské tlapce městu Rudná za přidělenou dotaci na
nákup vysoké kladiny (žebříku).
K. Zavadilová navrhla členské schůzi, aby výcvikářům, byly prominuty brigádnické
hodiny. Hlasování se zdrželo 6 členů, kteří se aktivně zapojují do výcviku, jmenovitě:
K. Jašková, R. Horáková, D. Dohnalová, D. Vlčková, O. Fingerhut, J. Fišer.
O návrhu hlasovalo 5 členů s hlasovacím právem.
Usnesení č. 09-01/2012/ČS ze dne 17.3.2012
Členská schůze po projednání
bere na vědomí přijetí sponzorského daru od paní Dospělové,
a ukládá zaevidovat sponzorský dar do majetku klubu,
a ukládá
pořadatelům Drahelské tlapky, veřejně poděkovat městu Rudná za
poskytnutí finančního příspěvku na nákup vysoké kladiny,
souhlasí
s prominutím odpracovat stanovený počet brigádnických hodin všem
výcvikářům klubu.

Schůze byla ukončena v 15:50 hod.

Přílohy k zápisu:
Příloha č. 1 - Prezenční listina

Zapisovatel:Kateřina Jašková

Ověřovatel: Renáta Horáková
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