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

ze dne 8.11.2014 

 
 

Program:  
1. Volba zapisovatele a ověřovatele 
2. Schválení programu 
3. Informace o stavu projektu SZIF 
4. Stav příjmů a výdajů  
5. Revizní zpráva 
6. Vyhodnocení výcvikových kurzů a činností roku 2014 
7. Vyhodnocení brigádnické činnosti za rok 2014 
8. Informace o podání žádosti o poskytnutí finanční podpory od Města Rudná 

na rok 2015 
9. Plán rozpočtu na rok 2015 
10.Plán činnosti v roce 2015 
11.Různé 
12.Diskuze 

 
 
 
Členská schůze byla zahájena ve 14 hod. ve Spolkovém domě Rudná. Na schůzi bylo 
přítomno celkem 14 členů (příloha č. 1). Celkový počet členů klubu je k dnešnímu dni 
16 řádných členů s hlasovacím právem. 

 
 

Přítomni: Vlček, Vlčková, Zachová, Horáková R., Jašková, Zavadilová, Bunda, 
Kotoučková, Fišer, Horáková P.,Roztočil, Komůrková, Fojt, 
Dohnalová 

 
Omluveny: Maťátková, Böhm, Fojt 
Host: Monika Novotná 
 
Členská schůze je usnášení schopná.  

 
 

Bod č.1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 
Usnesení č. 01-02/2014/ČS ze dne 8.11.2014 
Členská schůze po projednání  
schvaluje jako zapisovatele K. Jaškovou a ověřovatele zápisu R. Horákovou. 
 
 

Bod č.2 - Schválení programu  

 
Projednání: 
Předsedkyně klubu seznámila přítomné s návrhem programu: 

1. Informace o stavu projektu SZIF 
2. Stav příjmů a výdajů  



2 

3. Revizní zpráva 
4. Vyhodnocení výcvikových kurzů a činností roku 2014 
5. Vyhodnocení brigádnické činnosti za rok 2014 
6. Informace o podání žádosti o poskytnutí finanční podpory od Města Rudná 

na rok 2015 
7. Plán rozpočtu na rok 2015 
8. Plán činnosti v roce 2015 
9. Různé 
10.Diskuze 

 
 
Usnesení č. 02-02/2014/ČS ze dne 8.11.2014 
Členská schůze po projednání:  
schvaluje   program jednání členské schůze  
 

 

Bod č.3 – Informace o stavu projektu SZIF 

 
Projednání: 
Dne 17.6.2014 byla podepsána smlouva na realizaci projektu se SZIF na základě 
Místní akční skupinou (MAS) schválené a doporučené projektové žádosti s názvem 
Revitalizace kynologického cvičiště v Rudné s těmito dílčími aktivitami a cíli: 

1) Dooplocení areálu cvičiště 
2) Instalace nových vjezdových vrat 
3) Řádná a efektivní péče o pozemek (nákup zahradního traktůrku) 
4) Zlepšení poskytovaných služeb zázemí (oprava stávajících a nákup nových 

odkládacích boxů, pořízení chemického WC) 
 
Celková výše finančních nákladů na realizaci plánovaných aktivit je 112.940,- Kč. 
Dotace z MAS (SZIF) je poskytnuta ve výši 90%, což činí 101.646,- Kč. Klub ze 
svých finančních zdrojů zaplatí 11.294,- Kč.  
 
V souvislosti s realizací projektu dle stanovených pravidel SZIF byl zřízen bankovní 
účet pro zajištění jednoznačného financování dílčích aktivit, dále budou na jednotlivé 
činnosti vyhlášeny výběrová řízení na služby a dodávky. 
Způsob refundace nákladů je až po realizaci všech prací, tzn. po zaplacení veškerých 
nákladů za plánované aktivity a nákupů materiálu, a podání žádosti o proplacení, jejíž 
administrace trvá až 60 dní. Jelikož klub nemá dostatečné finanční zdroje, kterými by 
bylo možné refundovat veškeré plánované činnosti, pak je nutné zvolit formu 
překlenovacího financování do doby, než bude proplacena Žádost o platbu. 
 
Do dnešního dne byla vysoutěžena dodávka nového odkládacího trojboxu za cenu 
9.900,- Kč. Trojbox je již v areálu instalován. 
Dále byla vysoutěžena stavební firma na realizaci oplocení pozemku a instalaci 
vjezdových vrat a také na sanaci stávajících odkládacích trojboxů. 
 
Začátkem roku 2015 bude nutné zabezpečit dodávku zahradního traktůrku.  
 
Usnesení č. 03-02/2014/ČS ze dne 8.11.2014 
Členská schůze po projednání  
bere na vědomí   aktuální stav realizace projektu, 
a ukládá   realizovat i nadále projekt dle pravidel SZIF. 
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Bod č. 4 – Stav příjmů a výdajů 

Projednání: 
Stav pokladny ke dni 31.10.2014 činí 19.844,-Kč. Příjmy za rok 2014 činí ke dni 
31.10.2014107.078,-Kč a výdaje 57. 234,-Kč. Z loňského roku bylo převedeno Kč 
13.708,-Kč.  
 
Struktura příjmů 2014: 
Položka  Plánovaná 

výše 

Aktuální 

Částka v Kč 

Předpoklá-

daná výše do 

konce roku 

Sníženo / 

navýšeno 

Členské příspěvky 5.000,-Kč 5.250,-Kč 5.500,-Kč +500,-Kč 

Vlastní činnost – školička 

a výcvik poslušnosti 

51.000,-Kč 57.200,-Kč 66.400,-Kč +15.400,-Kč 

Vlastní činnost – agility 10.000,-Kč 12.400,-Kč 14.800,-Kč +4.800,-Kč 

Vlastní činnost – 

výstava, individuální 

výcvik 

0,- Kč 400,-Kč 400,-Kč +400,-Kč 

Poplatky za pořádané 

soutěže a další aktivity 

10.000,- Kč 8.120,- Kč 8.120,- Kč -1.880,-Kč 

Příspěvek na činnost od 

města Rudná 

10.000,- Kč 10.000,- Kč 10.000,- Kč 0 

Převod pokladního 

zůstatku z rozp. roku 

2013 

13.708,-Kč 13.708,-Kč 13.708,-Kč 0 

 

Celková výše 

předpokládaných 

příjmů činní 

99.708,-Kč 107.078,-Kč 118.928,-Kč +19.200,-Kč 

 
 

Struktura výdajů 2014: 
Položka  Plánovaná 

výše 

Aktuální 

Částka 

Předpokláda

ná výše do 

konce roku 

Sníženo / 

navýšeno 

Úprava klubovny a 

úschoven překážek 

5.000,-Kč 2.864,-Kč 2.864,-Kč -2.136,-Kč 

Nákup a oprava překážek, 

včetně nákupu kyn. 

pomůcek 

10.000,-Kč 10.751,-Kč 10.751,-Kč +751,-Kč 

Nákup opravných materiálů, 

barev, ředidel, štětců… 

5.000,-Kč 0,- Kč 0,-Kč -5.000,-Kč 

Výroba plastové informační 

tabule na vrata areálu 

12.000,-Kč 0,-Kč 0,-Kč -12.000,-Kč 
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Položka  Plánovaná 

výše 

Aktuální 

Částka 

Předpokláda

ná výše do 

konce roku 

Sníženo / 

navýšeno 

Spotřební materiál (PPV, 

VPD, lepidla) 

1.000,-Kč 186,-Kč 186,-Kč -814,-Kč 

Benzín a propanbutan 3.000,-Kč 1.880,-Kč 2.500,-Kč -500,-Kč 

Pronájem pozemku 666,-Kč 666,-Kč 666,-Kč 0 

Náklady na Drah. tlapku 5.000,-Kč 3.478,-Kč 3.478,-Kč -1.522,-Kč 

Servis sekačky 1.000,-Kč 0,-Kč 0,-Kč -1.000,-Kč 

Mzdové náklady 30.000,-Kč 32.347,-Kč 36.000,-Kč +6.000,-Kč 

MAS – pletivo, plotové 

sloupky, atd. 

17.980,-Kč 10.800,-Kč 17.980,-Kč 0 

MAS – vstupní vrata  15.000,-Kč 0,-Kč 15.000,-Kč 0 

MAS – stavební práce, 

autodoprava, likvidace odp.  

15.000,-Kč 0,-Kč 15.000,-Kč 0 

MAS – materiál k 

betonování 

3.300,-Kč 0,-Kč 3.300,-Kč 0 

MAS – odkládací trojbox 11.000,-Kč 0,-Kč 9.900,-Kč -1.100,-Kč 

MAS – rekonstrukce 

stávajících trojboxů 

2.660,-Kč  0,-Kč 2.660,-Kč 0 

MAS – zahradní traktor 45.000,-Kč  0,-Kč 0,-Kč -45.000,-Kč 

MAS – chemické WC + 

desinfekční prostředky 

3.000,-Kč 0,-Kč 0,-Kč -3.000,-Kč 

Náklady na agility závod 

(nákup granulí a sušenek) 

0,-Kč 878,-Kč 878,-Kč +878,-Kč 

Vrácení rozdílu mezi 

kurzovným a členským 

poplatkem-Fojt 

0,-Kč 100,-Kč  100,-Kč  +100,-Kč 

Vrácení kurzovného - 

Cardová 

0,-Kč 450,-Kč 450,-Kč +450,-Kč 

Náklady na Psí den 0,-Kč 900,-Kč 900,-Kč +900,-Kč 

Úprava pozemku a 

vchodové branky 

0,-Kč 1.717,-Kč 1.717,-Kč +1.717,-Kč 

Náklady za vedení účtu 0,-Kč 134,-Kč 134,-Kč +134,-Kč 

Náklady klubu (webové 

stránky, kolky, výroba klíčů) 

0,-Kč 2.742,-Kč 2.742,-Kč +2.742,-Kč 

Celková výše 

předpokládaných výdajů 

činní 

185.606,-Kč 69.893,-Kč 127.206,-Kč 

 

-58.400,-Kč 
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Usnesení č. 04-02/2014/ČS ze dne 8.11.2014 
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 2014, 
a ukládá   pokladní klubu předložit závěrečnou účetní uzávěrku za rok 2014 na první 
členské schůzi v roce 2015, nejpozději však do 31.3.2015. 
 
 

Bod č. 5 – Revizní zpráva 

 
Projednání: 
Revizní zprávu zpracovala a předložila K. Zavadilová – Zpráva tvoří přílohu zápisu.  
 
Usnesení č. 05-02/2014/ČS ze dne 8.11.2014 
Členská schůze pro projednání  
bere na vědomí   předloženou revizní zprávu, zpracovanou ke dni 31.10.2014, která 
tvoří přílohu tohoto zápisu, 
a ukládá   revizorce klubu provést závěrečnou revizi roku 2014 nejpozději do 
31.01.2015. 
 
 

Bod č. 6 – Vyhodnocení výcvikových kurzů a činností roku 2014 

 
Projednání: 
R. Horáková provedla vyhodnocení výcvikových kurzů základní poslušnost - školička a 
poslušnost pro dospělé psy za rok 2014. 
Výcvikových kurzů se do konce října 2014 účastnilo na: 
školičce – 71 lidí,  
poslušnosti – 25 lidí 
výstavy – 2 lidi  
a individuální výcvik 1 člověk 2x 
 
J. Zachová informovala o kurzech agility. 
Na agility dochází pravidelně 8 týmů a 3 týmy navštěvují hodiny nepravidelně. 
 
Veškeré kurzy budou v letošním roce ukončeny o víkendu 13. - 14. 12.2014 a 
zahájeny budou 3.1.2015. 
 
 
Vyhodnocení jednodenních akcí: 
Drahelská tlapka 
R.Horáková sdělila, že závodu O Drahelskou tlapku se zúčastnilo 56 týmů. Vše 
proběhlo v pořádku, nikdo se na trati neztratil a všichni závodníci se dostavili do cíle. 
R. Horáková požádala přítomné, aby pro příští rok začali vyjednávat s potenciálními 
sponzory o podporu klubových akcí.  
 
Rudenské hospinky 
J. Zachová informovala o 1. ročníku Rudenských hopsinek. Závodu se zúčastnilo 20 
týmů. Na závod byla vyrobena nová loga, která byla připevněna na bočnice skoček 
(skočky jsou díky tomu bezpečnější). Na závody se vydařilo počasí, problémem však 
byla neposekaná tráva v areálu cvičiště. Na Rudenské hopsinky byly kladné ohlasy od 
soutěžících. Příští rok se bude akce s největší pravděpodobností opakovat. 
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Psí den 
D.Vlčková zhodnotila den otevřených dveří našeho cvičáku „Psí den“, který se konal 
20.9.2014. Vstupné dobrovolné. Tento den bohužel trochu zlobilo počasí. Jelikož se 
tato akce konala poprvé tak se vyskytly drobné nedostatky a je tedy nad čím 
přemýšlet a vylepšovat. Tato akce se nejspíše uskuteční příští rok znovu. 
 
 
Usnesení č. 06-02/2014/ČS ze dne 8.11.2014 
 
Členská schůze po projednání 
Bere na vědomí   informaci o vyhodnocení kurzů a činností v roce 2014,  
a ukládá   výboru klubu zpracovat závěrečnou zprávu o činnosti klubu za rok 2014 
nejpozději do 30.6.2015. 
 
 

Bod č. 7 - Vyhodnocení brigádnické činnosti v roce 2014 

 
Projednání: 
K. Zavadilová jako předsedkyně klubu vyzdvihla potřebu zlepšení přístupu členů klubu 
k brigádám. Členové mají povinnost odpracovat ročně 10 brigádnických hodin. Na 
příští rok je plánováno natírání kontejneru, úschovny překážek. Klubovna se bude 
obkládat palubkami, takže každý člen bude mít spoustu možností si brigádnické 
hodiny odpracovat. Na 15.11.2014 je vyhlášena brigáda, při které se bude uklízet 
cvičák, upravovat poničený plot a navážet kamínky před vrata a dveře cvičáku. Tato 
brigáda bude poslední v tomto kalendářním roce. 
 
Usnesení č. 7-02/2014/ČS ze dne 8.11.2014 
Členská schůze po projednání 
Bere na vědomí   aktuální informaci o brigádách, 
a ukládá   členům klubu zlepšit přístup k brigádám. 
 
 

Bod č. 8 – Informace o podání žádosti o poskytnutí finanční podpory Městem 
Rudná na rok 2015 

 
Projednání: 
K. Zavadilová informovala o podání žádosti O poskytnutí finanční podpory neziskových 
činností dle Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností Města 
Rudná na MěÚ Rudná dne 5.11.2014. Kynologický klub požaduje příspěvek ve výši  
Kč 16.000,- na výcvikové pomůcky – šikmá stěna – áčko na výcvik agility. 
 
Usnesení č. 08-02/2014/ČS ze dne 8.11.2014 
Členská schůze po projednání 
bere na vědomí   informaci o podání žádosti na poskytnutí finanční podpory od Města 
Rudná v roce 2015. 
 
 

Bod č. 9 – Plán rozpočtu na rok 2015 

 
Projednání: 
K. Zavadilová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2015.  
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Předpokládané příjmy: 

Položka  Částka v Kč 

Členské příspěvky 7.000,-Kč 

Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti 65.000,-Kč 

Vlastní činnost – agility 15.000,- Kč 

Poplatky za pořádané soutěže a další aktivity 10.000,- Kč 

Příspěvek na činnost od města Rudná 16.000,- Kč 

Převod pokladního zůstatku z rozp. roku 2014 1.000,- Kč 

Vyúčtování Projektu MAS 101.000,- Kč 

Celková výše předpokládaných příjmů činní 215.000,- Kč 

 
Předpokládané výdaje: 

Položka  Částka v Kč 

Úprava klubovny a úschoven překážek 5.000,- Kč 

Nákup a oprava překážek, včetně nákupu kyn. pomůcek 21.000,- Kč 

Nákup opravných materiálů, barev, ředidel, štětců… 5.000,- Kč 

Spotřební materiál (PPV, VPD, lepidla) 1.000,- Kč 

Benzín a propanbutan 4.000,- Kč 

Pronájem pozemku 333,- Kč 

Náklady na Drahelskou tlapku 10.000,- Kč 

Servis sekačky 1.000,- Kč 

Mzdové náklady 40.000,- Kč 

MAS – zahradní traktor 45.000,- Kč  

MAS – chemické WC + desinfekční prostředky 3.000,- Kč 

Celková výše předpokládaných výdajů činní 135.333,- Kč 

 
V roce 2015 je předpokládán nákup materiálů, nářadí a pomůcek k níže uvedeným 
úpravám a opravám hmotného majetku: 

- Opravy + nátěry úschoven překážek (kontejner + úschovna) 

- Dokončení úpravy klubovny (izolace, obložení venkovních stěn palubkami, 
nátěr, úpravy interiéru) 

- Dokončení zatravnění pozemku, zahradní úpravy vzrostlých dřevin a stromů 

- Realizace plánovaných činností v rámci podaného projektu MAS 

 
 
Usnesení č. 09-02/2014/ČS ze dne 8.11.2014 
Členská schůze po projednání  
schvaluje   plán rozpočtu na rok 2015, 
souhlasí   s navrženými účetními položkami a plánem všech výdajů za hmotný 
majetek, 
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a ukládá   výboru klubu připravit konečný návrh rozpočtu na rok 2015 a předložit ho 
na první členské schůzi v roce 2015, nejpozději však do 31.3.2015. 

 

Bod č.10 – Plán činnosti v roce 2015 

 
Projednání: 
R. Horáková informovala o připravovaných aktivitách v roce 2015. 
 
V roce 2015 bude nabídka kurzů rozšířena o nový kurz pro štěňata ve věku 3 - 5 
měsíců a pro malé rasy psů do 1 roku. Nový kurz bude začínat v 8:30 až 9:30, čímž 
se posunou začátky školičky na 9:30 až 10:30 a poslušnost bude začínat do 10:30 do 
11:30. Tento nový kurz bude lektorovat K. Jašková s pomocí D. Dohnalové. 
 
Kurzy obran bude zatím zajišťovat Jan Prager, který si dodělává figurantské zkoušky. 
Nejprve budou kurzy obran vyhlašovány jako nepravidelné kurzy. Podle zájmu je 
možné následně kurz zařadit jako pravidelnou výcvikovou činnost.  
 
Dne 25.4.2015se uskuteční již 6. 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 informovaly o realizaci 2. ročníku Rudenských hopsinek. 
Tyto neoficiální závody budou určeny pro začátečníky. Přesnější informace k této akci 
předloží na další členské schůzi k projednání. 
 
Brigádnická činnost se v roce 2015 hlavně zaměří na konečné úpravy klubovny a 
pozemku (přichycení okapů, opravení kamen, zatravnění pozemku, natření plotu, 
natření kontejneru). Brigády budou vyhlášeny podle počasí nejspíše v dubnu nebo 
květnu a pak průběžně dle potřeby a plánovaných aktivit. 
 
 
Usnesení č. 10-02/2014/ČS ze dne 8.11.2014 
Členská schůze pro projednání  
souhlasí   s plánem činnosti v roce 2015, 
ukládá   K. Jaškové zajistit a připravit podrobné informace ke kurzu obran a domluvit 
podrobnosti s figurantem, 
ukládá   R. Horákové organizačně zabezpečit a připravit 6. ročník Drahelské tlapky, 
ukládá   J. Zachové a D. Dohnalové připravit a předložit podklady pro uspořádání  
2. ročníku Rudenských hopsinek nejpozději na 1. členské schůzi v roce 2015, 
souhlasí   s plánem brigád na rok 2015, 
a ukládá   výboru klubu informovat členy klubu o plánovaných brigádách v roce 2015 
dle „Pravidel pro brigádnickou činnost“. 
 
 

Bod č.11- Různé 

 
Projednání: 
Jelikož na našem cvičišti se v průběhu září u několika psů objevilo infekční nemocnění 
horních cest dýchacích, tzv. kotcový kašel, je nutné, aby lektoři průběžně před 
výcvikovými hodinami kurzisty upozorňovali na různá onemocnění u psů. Převážně 
však informovali o příznacích a projevech onemocnění. Dále je nutné upozorňovat, že 
se nemocným psem, i kdyby měl páníček jenom podezření, na cvičiště vstup zakázán. 
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Dále R. Horáková upraví stávající Řád cvičiště, kde budou jasně vymezeny práva a 
povinnosti návštěvníků cvičiště. 
 
B. Komůrková byla pověřena založením facebokové stránky a bude také spravovat 
webové stránky klubu. Veškeré aktualizace a úpravy na webových stránkách a 
zároveň na FCB musí vždy schválit alespoň jeden člen výboru. 
 
Schůze byla ukončena v 16:30 hod. 
 
 
 
 
Přílohy k zápisu:  
Příloha č. 1 - Prezenční listina  
           č. 2 – Revizní zpráva 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zapisovatel:Kateřina Jašková    Ověřovatel: Renáta Horáková 
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