Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice –
Rudná, o.s.
ze dne 30.11.2013

Program:
1. Volba zapisovatele a ověřovatele
2. Schválení programu
3. Stav příjmů a výdajů
4. Plán rozpočtu na rok 2014
5. Plán činnosti v roce 2014
6. Revizní zpráva
7. Vyhodnocení výcvikových kurzů roku 2013
8. Informace o podání žádosti o poskytnutí finanční podpory od Města Rudná
na rok 2014
9. Rozhodnutí o registraci k dani z příjmů
10.Vyhodnocení brigádnické činnosti za rok 2013
11.Různé
12.Diskuze

Členská schůze byla zahájena ve 14:30 hod. ve Spolkovém domě Rudná. Na schůzi
bylo přítomno celkem 11 členů (příloha č. 1). Celkový počet členů klubu je k dnešnímu
dni 13 řádných členů s hlasovacím právem.
Přítomni: J. Benda, D. Dohnalová, O. Fingerhut, J. Fišer, R. Horáková, K. Jašková,
L. Kotoučková, P. Vlček, D. Vlčková, J. Zachová, K. Zavadilová
Omluveny: P. Knaizlová, V. Šnaidaufová
Členská schůze je usnášení schopná.

Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Usnesení č. 01-02/2013/ČS ze dne 30.11.2013
Členská schůze po projednání
schvaluje jako zapisovatele K. Jaškovou a ověřovatele zápisu R. Horákovou.
Bod č. 2 - Schválení programu
Usnesení č. 02-02/2013/ČS ze dne 30.11.2013
Členská schůze po projednání:
schvaluje program jednání členské schůze dne 30.11.2013 v této podobě:
1. Stav příjmů a výdajů
2. Plán rozpočtu na rok 2014
3. Plán činnosti v roce 2014
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4. Revizní zpráva
5. Vyhodnocení výcvikových kurzů v roce 2013
6. Informace o podání žádosti o poskytnutí finanční podpory od Města Rudná
na rok 2014
7. Rozhodnutí o registraci k dani z příjmů
8. Vyhodnocení brigádnické činnosti za rok 2013
9. Různé
10.Diskuze
Bod č.3 – Stav příjmů a výdajů
Projednání:
Pokladní klubu K. Jašková informovala o příjmech a výdajích od 1.ledna 2013 do
23.listopadu 2013.
Stav poklady ke dni 23.listopadu 2013 činí Kč 19.457,-. Příjmy za rok 2013 činí ke dni
23.listopadu 2013 Kč 70.660,- a výdaje Kč 84.715,-. Z loňského roku bylo převedeno
Kč 33.512,-.
Příjmy:
Školička+poslušnost = Kč 47.400,Členské poplatky = Kč 6.000,Agility = Kč 600,Drahelská tlapka = Kč 4.260,Dotace od města Rudná = Kč 12.000,Příprava na výstavu = Kč 400,Výdaje:
Nákup překážky (áčka) = Kč 9.884,Drahelská tlapka = Kč 3.590,Náklady na provoz klubu (oprava sekačky, přidělání klíčů, občerstvení, benzín) =
Kč 4755,Oprava boudy = Kč 4.828,Příspěvek na opravu střechy Husova domu = Kč 1.000,Nákup kontejneru+doprava = Kč 41.443,Kynologické pomůcky (rukávy, pešky, kůže) = Kč 7.406,Lektorování (Jašková, Kašpar, Fingerhut, Zachová, Horáková) = Kč 9.690,Usnesení č. 03-02/2013/ČS ze dne 30.11.2013
Členská schůze po projednání
bere na vědomí
příjmy a výdaji které jsou v uvedeném období zaznamenány
v pokladní knize,
souhlasí se stávajícím rozpočtem na rok 2013,
a ukládá pokladní klubu předložit závěrečnou účetní uzávěrku za rok 2013 na první
členské schůzi v roce 2014, nejpozději však do 31.3.2014.

Bod č.4 – Plán rozpočtu na rok 2014
Projednání:
K. Zavadilová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2014.
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Předpokládané příjmy:
Položka
Členské příspěvky
Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti
Vlastní činnost – agility
Poplatky za pořádané soutěže a další aktivity

Částka v Kč
6.500,-Kč
40.000,-Kč
4.000,-Kč
5.000,- Kč

Příspěvek na činnost od Města Rudná

16.000,- Kč

Převod pokladního zůstatku z rozp. roku 2013

15.000,- Kč

Celková výše předpokládaných příjmů činní

86.500,- Kč

Předpokládané výdaje:
Položka

Částka v Kč

Úprava klubovny a úschoven překážek
Nákup a oprava překážek, včetně nákupu kyn. pomůcek

5.000,- Kč
25.000,- Kč

Vybudování samostatného bočního vchodu do areálu

5.000,- Kč

Nákup opravných materiálů, barev, ředidel, štětců…

5.000,- Kč

Výroba plastové informační tabule na vrata areálu

1.000,- Kč

Spotřební materiál (PPV, VPD, lepidla)

1.000,- Kč

Benzín a propanbutan

1.000,- Kč

Pronájem pozemku

333,- Kč

Náklady na Drahelskou tlapku

7.000,- Kč

Servis sekačky

1.000,- Kč

Reprefond

2.000,- Kč

Mzdové náklady
Celková výše předpokládaných výdajů činní

30.000,- Kč
83.333,- Kč

V roce 2014 je předpokládán nákup materiálů, nářadí a pomůcek k níže uvedeným
úpravám a opravám hmotného majetku:
-

Úpravy a opravy úschoven překážek (kontejner + úschovna)

-

Dokončení úpravy klubovny (obložení Ondulainem, venkovní nátěr, úpravy
interieru)

-

Vybudování samostatného bočního vchodu směrem od východu (od dálnice) vč.
přístupové cesty

-

Opravy podlahy a některých stěn v úschovně překážek

-

Oprava, provedení nátěru a sanace odkládacích kotců

-

Nátěr kontejneru a vstupních vrat od silnice – jižní strana

-

Výroba plastové informační tabule na hlavní vrata areálu

-

Dokončení zatravnění a zarovnání pozemku
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Usnesení č. 04-02/2013/ČS ze dne 30.11.2013
Členská schůze po projednání
schvaluje plán rozpočtu na rok 2014,
souhlasí
s navrženými účetními položkami a plánem všech výdajů za hmotný
majetek,
a ukládá výboru klubu připravit konečný návrh rozpočtu na rok 2014 a předložit ho
na první členské schůzi v roce 2014, nejpozději však do 31.3.2014.
Bod č.5 – Plán činnosti v roce 2014
Projednání:
R. Horáková informovala o připravovaných aktivitách v roce 2014.
V roce 2014 bude nabídka kurzů identická jako v roce 2013. I přes zvýšený zájem
veřejnosti nemohou být z kapacitních a personálních důvodů otevřen další kurzy. Aby
zůstal zachován nastavený, a pro zájemce přijatelný standard výcviku, budou i
v příštím roce nabízeny kurzy základního výcviku - školičky, poslušnosti pro dospělé
psy a služebního výcviku.
Přibližně od března je plánováno otevřít pravidelné kurzy obran. K. Jašková je
pověřena podrobnosti domluvit s figurantem Martinem Jarošem, který již na cvičišti
uskutečnil ukázkovou hodinu.
Dne 26.4.2013 se uskuteční již 5. ročník Drahelské tlapky. Jako každý rok se na
přípravě a realizaci závodu budou podílet všichni členové klubu. Letos se budou
závodníci přihlašovat pomocí webové aplikace, kterou připraví R. Horáková.
J. Zachová a D. Dohnalová představily svůj plán na uspořádání neoficiálních závodů
agility. Tento závod bude určeny pro začátečníky. Přesnější informace k této akci
předloží na další členské schůzi k projednání.
R. Horáková připraví na 2.polotetí 2014 seminář o dogfrisbee s Janou Vadasovou.
Brigádnická činnost se v roce 2014 hlavně zaměří na konečné úpravy klubovny a
pozemku (přichycení okapů, opravení kamen, zatravnění pozemku, natření plotu,
sanace kotců, natření kontejneru). Brigády budou vyhlášeny podle počasí nejspíše
v dubnu nebo květnu a pak průběžně dle potřeby a plánovaných aktivit.

Usnesení č. 05-02/2013/ČS ze dne 30.11.2013
Členská schůze pro projednání
souhlasí s plánem činnosti v roce 2014,
ukládá K. Jaškové zajistit a připravit podrobné informace ke kurzu obran a domluvit
podrobnosti s figurantem,
ukládá R. Horákové organizačně zabezpečit a připravit 5. ročník Drahelské tlapky,
ukládá
J. Zachové a D. Dohnalové připravit a předložit podklady pro uspořádání
agility závodu nejpozději na 1. členské schůzi v roce 2014,
ukládá
R. Horákové připravit a předložit podklady pro uspořádání agility závodu
nejpozději na 1. členské schůzi v roce 2014,
souhlasí s plánem brigád na rok 2014,
a ukládá výboru klubu informovat členy klubu o plánovaných brigádách v roce 2014
dle „Pravidel pro brigádnickou činnost“.
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Bod č.6 – Revizní zpráva
Projednání:
Z důvodu nepřítomnosti revizorky klubu V. Šnaidaufové, která revizní zprávu
zpracovala, seznámila přítomné s tímto dokumentem K. Zavadilová. Byla provedena
kontrola knihy příjmů a výdajů, kontrola všech účetních dokladů a fyzická kontrola
vybavení klubu. Revize byla provedena 8.6.2013 a bylo kontrolováno období od
1.1.2013 do 8.6.2013. Během revize nebyl shledán žádný nesoulad či nesrovnalost
v účetních dokladech.
Usnesení č. 06-02/2013/ČS ze dne 30.11.2013
Členská schůze pro projednání
bere na vědomí předloženou revizní zprávu, zpracovanou ke dni 8.6.2013, která
tvoří přílohu tohoto zápisu,
a ukládá
revizorce klubu provést závěrečnou revizi roku 2013 nejpozději do
31.12.2013.
Bod č. 7 – Vyhodnocení výcvikových kurzů roku 2013
Projednání:
R. Horáková provedla vyhodnocení výcvikových kurzů základní poslušnost - školička a
poslušnost pro dospělé psy za rok 2013.
Za rok 2012 prošlo výcvikovými kurzy 55 týmů pes a psovod, v roce 2013 to bylo již
78 týmů. Pokud by tento trend pokračoval a počet kurzistů se stále navyšoval, je
nutné přijmout taková opatření a nová řešení organizace kurzů, která by zabezpečila
maximální počet kurzistů na jedné výcvikové hodině. Důvodem pro tato opatření je
omezený počet výcvikářů a omezená plocha pro výcvik.
Nicméně stávající spokojenost našich klientů je pro dobrou motivací a vizitkou klubu.
Veškeré kurzy budou v letošním roce ukončeny ke dni 14.12.2013 a zahájeny budou
4.1.2014.
J. Zachová informovala o kurzech agility, u kterých začátkem roku z osobních důvodu
výcvikářky E. Vernerové došlo k ukončení spolupráce, čímž u kurzů došlo
k transformaci organizačně - výcvikových pravidel. Kurzy agility na jaře navštěvovali
pouze dva kurzisté. Na podzim bylo kurzistů již 6. Z důvodu nadcházejícího zimního
počasí je v jednání přesunutí kurzů agility do haly v Železné. Veškeré změny budou
všem kurzistům v dostatečném časovém předstihu nahlášeny.
Usnesení č. 07-02/2013/ČS ze dne 30.11.2013
Členská schůze po projednání
Bere na vědomí informaci o vyhodnocení kurzů v roce 2013,
a ukládá výboru klubu zpracovat závěrečnou zprávu o činnosti klubu za rok 2013 a
předložit ji k projednání na první členské schůzi v roce 2014, nejpozději však do
31.3.2014.
Bod č. 8 – Informace o podání žádosti o poskytnutí finanční podpory Městem
Rudná na rok 2014
Projednání:
K. Zavadilová informovala o podání žádosti O poskytnutí finanční podpory neziskových
činností dle Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností Města
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Rudná na MěÚ Rudná dne 7.11.2013. Kynologický klub požaduje příspěvek ve výši
Kč 16.000,- na oblek pro figuranta (kalhoty a vesta) a výcvikové pomůcky (tunel
pevný, tunel látkový a viadukt = skoková překážka)
Usnesení č. 08-02/2013/ČS ze dne 30.11.2013
Členská schůze po projednání
bere na vědomí informaci o podání žádosti na poskytnutí finanční podpory od Města
Rudná v roce 2014.
Bod č. 9 – Rozhodnutí o registraci k dani z příjmů
Projednání:
R. Horáková seznámila přítomné s Rozhodnutím o registraci
1) k dani z příjmů právnických osob s účinností od 20.11.2013
2) k dani z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
od 20.11.2013.
Rozhodnutí o registraci bylo vydáno Finančním úřadem pro Prahu západ.

s účinností

Z tohoto Rozhodnutí vyplývá povinnost podávat daňové přiznání nejpozději do 15.3.
každého kalendářního roku.
Usnesení č. 09-02/2013/ČS ze dne 30.11.2013
Členská schůze po projednání
bere na vědomí informaci o vydání Rozhodnutí o registraci k dani z příjmů,
a ukládá pokladníku klubu zpracovat a zaslat správci daně daňové přiznání za rok
2013 nejpozději do 15.3.2014 a předložit informaci o podaní přiznání na členské
schůzi v roce 2014.
Bod č.10 - Vyhodnocení brigádnické činnosti v roce 2013
Projednání:
K. Zavadilová vyzvala všechny členy klubu, aby na základě platných Stanov
občanského sdružení dodržovali Článek 5. - Práva a povinnosti členů klubu, bod 2. odpracování brigádnických hodin.
Neodpracované hodiny za rok 2013 se převádí do roku 2014. Pokud nebudou tyto
převedené hodiny odpracovány včetně 10 brigádnických hodin za rok 2014 do
30.10.2014, bude dle Stanov požadováno zaplacení Kč 200,- za každou
neodpracovanou hodinu. Tato finanční sankce bude uhrazena do 30.11.2014 hotově
na pokladně klubu.
Usnesení č. 10-02/2013/ČS ze dne 30.11.2013
Členská schůze po projednání
Souhlasí navrženým postupem při neodpracování stanoveného počtu brigádnických
hodin,
a ukládá předsedkyni klubu průběžně kontrolovat stav odpracovaných brigádnických
hodin.
Bod č.11 - Různé
K. Zavadilová informovala členskou schůzi o:
- naplnění a vyúčtování finanční podpory od Města Rudná za rok 2013, kdy bylo
požádáno o finanční příspěvek na nákup nové úschovny výcvikových pomůcek –
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kontejneru. Nákup kontejneru a jeho usazení v prostoru cvičiště se zrealizovalo
v létě 2013,
- vyzvala všechny členy k získávání dalších sponzorů pro klubovou činnost a
pořádání závodu Drahelská tlapka,
- požádala o zajištění stojan na pytlíky na psí exkrementy přímo v areálu cvičiště,
- požádala členy klubu, aby se aktivně podílet na brigádách a reagovat na zasílané
e-maily,
- upozornila na placení členských příspěvků na rok 2014, které musí být učiněno
v pokladně klubu do 28. února,
- předložila návrh na prominutí platby členských příspěvků za rok 2014 pro D.
Dohnalovou a D. Vlčkovou z důvodu zřeknutí se finanční odměny za asistentskou
práci při výcviku psů,
- poděkovala všem, kdo se aktivně podíleli na činnostech klubu v letošním roce.
Zvláštní poděkování patří J. Bendovi za opravu klubovny, opravy a montáže
výcvikových pomůcek a za zajišťování dopravy, dále pak velké poděkování patří O.
Fingerhutovi a P. Vlčkovi a za celosezónní sekání trávníku.
R. Horáková informovala, že od 1.1.2014 vstupuje v platnost nový občanský zákoník,
který ruší právní formu občanských sdružení. Občanská sdružení se musí
transformovat do nově definovaných forem. Z důvodu změny právní forma našeho
klubu, je nutné změnit stanovy klubu, mají členové možnost do 30.04.2014 e-mailem
R. Horákové zaslat návrhy změn stanov.
K. Jašková navrhuje změnu stanov ohledně členství v našem klubu. K dnešnímu dni se
členem mohla stát jakákoliv osoba bez předchozí povinnosti klub navštěvovat.
Členství by nebylo automatické, ale dotyčný žadatel by musel nejdříve absolvovat celý
kurz školičky nebo poslušnosti.
J. Benda nabídl, že v roce 2014 zajistí sekání trávy na cvičišti.
Všichni přítomní se shodli, že je potřeba nakoupit cca 2-3 kovové regály do kontejneru
z důvodu uskladnění výcvikových pomůcek
O. Fingerhut a V. Šnaidaufová oznámili ukončení členství v našem klubu ke
dni 31.12.2013. O. Fingerhut odevzdal všechny klíče od klubovny, úschovny a hl.
vstupu.
K. Zavadilová mu poděkovala za vše co pro klub jako výcvikář vykonal a popřála mu
mnoho úspěchů do budoucna.
K. Zavadilová projedná s V. Šnaidaufovou, revizorkou klubu, ukončení jejího členství,
předání inventarizace a revizní zprávy

Schůze byla ukončena v 17,00 hod.
Přílohy k zápisu:
Příloha č. 1 - Prezenční listina
č. 2 – Revizní zpráva

Zapisovatel:Kateřina Jašková

Ověřovatel: Renáta Horáková
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