Zápis členské schůze Kynologického klubu
Drahelčice – Rudná, o.s.
ze dne 23.03.2013

Program:
1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Účetní uzávěrka za rok 2012
4. Rozpočet na rok 2013
5. Revizní zpráva k 31.12.2012
6. Vyhodnocení kurzů za rok 2012 školička, dospělí, agility
7. Organizační změny v kurzech agility
8. Příprava závodu O Drahelskou tlapku
9. Plán brigád a prací v areálu cvičiště
10.Výroční zpráva za rok 2012
11.Různé
12.Diskuze

Členská schůze byla zahájena v 14:10 hod v klubovně našeho klubu. . Na schůzi
bylo přítomno celkem 10 členů s hlasovacím právem (příloha č. 1). Celkový počet
členů klubu je k dnešnímu dni: 15 řádných členů z toho 14 s hlasovacím právem.
Přítomni:
J. Benda, J. Fišer, O. Fingerhut, R. Horáková, K. Jašková, P. Knaizlová, P. Vlček,
D.Vlčková, J. Zachová, K. Zavadilová
Omluveny: D. Dohnalová, L. Kotoučková, V. Šnaidaufová
Nepřítomni: A. Neubauer, T. Sitta
Členská schůze je usnášení schopná.

Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Usnesení č. 01-01/2013/ČS ze dne 23.03.2013
Členská schůze po projednání:
schvaluje jako zapisovatele Kateřinu Jaškovou a ověřovatele zápisu Renátu
Horákovou.
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Bod č. 2 - Schválení programu
Usnesení č. 02-01/2013/ČS ze dne 23.03.2013
Členská schůze po projednání:
schvaluje program jednání členské schůze dne 23.03.2013 v této podobě:
1. Účetní uzávěrka za rok 2012
2. Rozpočet na rok 2013
3. Revizní zpráva k 31.12.2012
4. Vyhodnocení kurzů za rok 2012 školička, dospělí, agility
5. Organizační změny v kurzech agility
6. Příprava závodu O Drahelskou tlapku
7. Plán brigád a prací v areálu cvičiště
8. Výroční zpráva za rok 2012
9. Různé
10.Diskuze

Bod č. 3 – Účetní uzávěrka za rok 2012

Pokladní klub, Kateřina Jašková informovala o výsledcích účetní uzávěrky za
období 01. ledna – 31. prosince 2012

příjmy:
Položka
Členské příspěvky

Výše
6.500,-Kč

Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti

33.600,-Kč

Vlastní činnost – agility

13.600,-Kč

Poplatky za pořádané soutěže a další aktivity

5.200,- Kč

Dotace

6.700,- Kč

Převod pokladního zůstatku z roku 2011
Celková výše příjmů

14.188,- Kč
79.788,- Kč
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výdaje:
Položka

Výše

Úprava klubovny a úschovny překážek

6.150,- Kč

Nákup a opravy překážek + nákup kynolog. pomůcek

12.787,- Kč

Zarovnání a zatravnění části pozemku

2.004,- Kč

Cestovní výdaje

9.725,- Kč

Spotřební materiál (PPD, VPD, lepidla)

163,- Kč

Benzín a propanbutan

176,- Kč

Pronájem pozemku

333,- Kč

Náklady na Drahelskou tlapku

3.217,- Kč

Servis sekačky

1.092,- Kč

Reprefond(platba www stránek,pohoštění)

2.885,- Kč

Celková výše výdajů činní

38.532,-Kč

Usnesení č. 03-01/2013/ČS ze dne 23.03.2013
Členská schůze po projednání:
bere na vědomí účetní uzávěrku za rok 2012

Bod č. 4 – Plán rozpočtu na rok 2013
Projednání:
Předsedkyně klubu informovala o aktualizovaném plánu rozpočtu.

Předpokládané příjmy:
Položka
Členské příspěvky
Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti

Výše
8.000,-Kč
30.000,-Kč

Vlastní činnost – agility

5.000,-Kč

Poplatky za pořádané soutěže a další aktivity

5.000,- Kč

Finanční podpora od MÚ Rudná

12.000,- Kč
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Převod pokladního zůstatku z roku 2012
Celková výše předpokládaných příjmů

33512,- Kč
93512,- Kč

Předpokládané výdaje:
Položka

Výše

Úprava klubovny a úschovny překážek

10.000,- Kč

Nákup a opravy překážek + nákup kynolog. pomůcek

15.000,- Kč

Zarovnání a zatravnění části pozemku
Nákup úschovny pomůcek

5.000,- Kč
15.000,- Kč

Instalace nové úschovny pomůcek vč. podklad.plochy

5.000,- Kč

Úprava vstupní branky do areálu cvičiště

1.000,- Kč

Cestovní výdaje

5.000,- Kč

Spotřební materiál (PPD, VPD, lepidla)

1.000,- Kč

Benzín a propanbutan

1.000,- Kč

Pronájem pozemku

333,- Kč

Náklady na Drahelskou tlapku

5.000,- Kč

Servis sekačky

1.000,- Kč

Reprefond

1.000,- Kč

Celková výše předpokládaných výdajů

65.333,-,- Kč

V roce 2013 je předpokládán nákup nebo výroba materiálů, nářadí a pomůcek
k níže uvedeným úpravám a opravám hmotného majetku:
-

Dokončení úpravy klubovny (zavětrování, obložení Ondulainem severní
stěny a stěny s vchodovými dveřmi, fungicidní nátěr, nátěr průčelí a
bočnic)

-

Dokončení úprav vstupní branky na cvičiště

-

Opravy podlahy a některých stěn v úschovně překážek

-

Nákup výcvikových pomůcek:překážky, rukáv, látkové tunely, pole pro
plazení, áčko

-

Zarovnání části pozemku a jeho zatravnění

-

Nákup úschovny překážek z dotace MÚ Rudná včetně její instalace a
vybudování podkladové plochy
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Usnesení č. 04-01/2013/ČS ze dne 23.03.2013
Členská schůze po projednání:
schvaluje navrhovaný plán rozpočtu na rok 2013

Bod č. 5 – Revizní zpráva k 31.12.2012
Projednání:
Revizorka klubu K.Zavadilová informovala o provedení revize za období
1.10.2012-31.12.2012.V tomto termínu byla provedena fyzická kontrola
(inventura)výcvikových pomůcek, které se nacházejí v areálu cvičiště. Při
inventuře nebyly shledány žádné nedostatky.
Pokladní zůstatek využijeme k údržbě cvičiště a k nákupu nových kynologických
pomůcek.
Usnesení č. 05-01/2013/ČS ze dne 23.03.2013
Členská schůze pro projednání:
Bere na vědomí předloženou revizní zprávu.

Bod č. 6 – Vyhodnocení kurzů za rok 2012, školička, dospělí, agility
Projednání:
Jednatelka klubu seznámila přítomné s vyhodnocením kurzů, které probíhají
v areálu našeho cvičiště. Od září 2012 posílil skupinu našich cvičitelů Tomáš
Kašpar, který zkušeně vede sobotní výcvik školičky i poslušnosti. Dlouhodobě
pozorujeme nárůst zájemců o kurzy školičky a poslušnosti. Abychom zachovali
požadovanou úroveň a bezpečnost výcviku, bylo nutné posílit tým výcvikářů.
Dále nás R.Horáková informovala o změně systému při přihlašování na kurzy
agility. Také došlo ke změně termínů konání agility – kurzy budou pouze v neděli
pod vedením Jitky Zachové. Kurz přípravy na výstavu navštívilo 5 týmů.
Usnesení č. 06-01/2013/ČS ze dne 23.03.2013
Členská schůze pro projednání:
bere na vědomí informace o vyhodnocení kurzů za rok 2012 a změny pro rok
2013

5

Bod č. 7 – Organizační změny v kurzech agility
Projednání:
Jednatelka klubu informovala
Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti lektorky Elišky Vernerové je od března kurz
koncipován jako kurz stálý, který se koná v odpoledních hodinách každou neděli.
Od 14 hodin je otevřen specializovaný kurz pro štěňata a dorost a od 15 hodin je
výcvik věnován dospělým psům. Výcvik agility nyní vede Jitka Zachová.
Usnesení č. 07-01/2013/ČS ze dne 23.03.2013
Členská schůze po projednání:
Ukládá lektorce agility J.Zachové upravit systém kurzů.
U štěňat bude probíhat ucelený výcvik - kurz 10 hod+2 náhradní, který bude
probíhat cca 3 měsíce,za poplatek Kč 600,-.
U dospělých psů budou zatím vybírány peníze jednotlivě za každou odcvičenou
hodinu (1hod/60 Kč).
Pokud se zájem o agility pro dospělé psy zvýší a budou pravidelně docházet více
jak 3 týmy, lektorka vystaví permanentku (10 lekcí/Kč 600)
Kurzy na agility by měly být vypsány tak, aby byly ukončeny nejpozději
k 30.6.2013.
Protože je většina překážek na agility dosud v Železné, kde probíhal zimní
výcvik, je potřeba překážky dopravit do úschovny na naše cvičiště. Pan Benda se
nabídl, že s jejich odvozem pomůže.
Platba za hodiny agility bude uhrazena proti vystavenému příjmovému dokladu,
který i s hotovostí bude Jitka Zachová pravidelně předávat Katce Jaškové.
Členská schůze dále ukládá Jitce Zachové aby pravidelně informovala o úpravě
kurzů agility Renátu Horákovou.

Bod č. 8 – Příprava závodu O Drahelskou tlapku
Projednání:
Jednatelka klubu informovala:
4. ročník závodu O Drahelskou tlapku se bude konat 27.4.2013. V tuto chvíli
jsou zajištěna veškerá potřebná povolení ke konání závodu. Bohužel zatím
nejsou zajištěny sponzorské dary. A z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti Elišky
Vernerové je nutné zabezpečit jednoho asistenta na trať. V letošním roce jsou
opět připraveny 2 trasy s odlišnou obtížností. Max. počet účastníků je stanoven
na 60 startujících týmů ve 3 kategoriích – krátká, dlouhá a junior (do 16 let).
Požadavky na součinnost:
- Výroba plaketek – Jitka Zachová
- Nátisky letáčků – Katka Zavadilová
- Přihlášky – Katka Jašková
- Sponzoring – Renáta Horáková, K. Zavadilová
- Tisk úkolů – K. Zavadilová
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-

Trasovači – krátká – Katka Jašková
Dlouhá – Renata Horáková,O.Fingerhut
Pomocníci na trati – O.Fingerhut,Petr Vlček,J. Fišer,V.Šnaidaufová

Usnesení č. 08-01/2013/ČS ze dne 23.03.2013
Členská schůze po projednání bere na vědomí a ukládá:
Pavala Knaizlová byla pověřena zajištěním vylepení informačních plakátů po
městě Rudná.
Katka Jašková zajistí nákup občerstvení, krepového papíru, motouzů, fix,
eurodesek, izolepy.
Dále byli zajištěni tito sponzoři akce:
Dárečky pro všechny soutěžící dodá p.Javorský z Robimausu,dárky pro vítěze
zajistí Weber mlýn a předběžně jsou domluveny dárečky pro všechny soutěžící
do firmy dogs and fun. Možná něco dodá i psí pekárna.

Bod č. 9 – Plán brigád a prací v areálu cvičiště
Projednání:
Předsedkyně klubu seznámila přítomné s plánem oprav a prací v areálu cvičiště.
Návrh termínů brigád: 13. Dubna- úklid, 11. Května-oprava klubovny, zarovnání
pozemku, 25. Května- dokončení klubovny
Termíny budou vždy včas oznámeny všem členům klubu dle aktuální potřeby.
Dle Stanov klubu má každý člen povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin
v kalendářním roce, v případě že uvedený počet hodin nesplní zaplatí za každou
neodpracovanou hodinu 200,00 Kč.
Usnesení č. 09-01/2013/ČS ze dne 23.03.2013
Členská schůze po projednání
Souhlasí
Pan Benda vyrobí mříž na okno u klubovny.
Dne 13.4.2013 bude brigáda od 10,00 hodin.
Pavla Knaizlová zajistí travní semeno.

Bod č. 10 – Výroční zpráva za rok 2012
Projednání:
Příprava a zpracování Výroční zprávy klubu za rok 2012. Tento materiál zpracuje
jednatelka klubu s pomocí ostatních členů klubu - dle jejích požadavků, oslovení
členové předloží jednatelce včas a bez chyb zpracované požadované materiály
(zprávy, zápisy, fotodokumentaci a další potřebné informace….) související
s činností klubu.
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Usnesení č. 10-01/2013/ČS ze dne 23.03.2013
Členská schůze po projednání
souhlasí
Výroční zprávu je nutné odevzdat na MÚ Rudná nejpozději do 30.6.2013.

Bod č. 11 - Různé
Projednání:
Členská schůze ze dne 27.10.2012 odsouhlasila jako gesto dobré vůle poskytnutí
finančního příspěvku pro Husův sbor v Rudné. Navržená částka Kč 1.000,00 bude
použita na opravu střechy zmíněné historické památky.
Usnesení č. 11-01/2013/ČS ze dne 23.03.2013
Členská schůze po projednání:
souhlasí
ukládá pokladní klubu odeslat do 30.04.2013 na účet Husova sboru Kč 1000,-

Bod č. 12 - Diskuze
Pravidelné sekání trávy na pozemku cvičiště bude v letošním roce zajišťovat
Ondřej Fingerhut a Petr Vlček.
Schůze byla ukončena v 16:30 hod.
Přílohy k zápisu:
Příloha č. 1 - Prezenční listina

Zapisovatel:Kateřina Jašková

Ověřovatel: Renáta Horáková
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