Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice –
Rudná, o.s.
ze dne 21. března 2015

Program:
1. Volba zapisovatele a ověřovatele
2. Schválení programu
3. Účetní uzávěrka 2014
4. Výcvikové kurzy v roce 2015
5. Klubová činnost v roce 2015
6. Brigádnická činnost
7. Ukončení činností projektu SZIF - MAS
8. Poskytnutí finanční podpory od Města Rudná a Obce Drahelčice
9. Rozpočet na rok 2015
10.Revizní zpráva
11.Doplnění registrace na rejstříkový soud
12.Různé
13.Diskuze

Členská schůze byla zahájena ve 14 hod. v klubovně v areálu cvičiště. Na schůzi bylo
přítomno celkem 12 členů (příloha č. 1). Celkový počet členů klubu je k dnešnímu dni
15 řádných členů s hlasovacím právem.
Přítomni: Bunda, Böhm, Dohnalová, Fojt, Horáková, Jašková, Kotoučková,
Novotná, Roztočil, Vlček, Vlčková, Zavadilová
Omluveni: Fišer, Komůrková, Prager
Členská schůze je usnášení schopná.

Bod č.1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Usnesení č. 01-01/2015/ČS ze dne 21.03.2015
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. Účetní uzávěrka 2014
2. Výcvikové kurzy v roce 2015
3. Klubová činnost v roce 2015
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4. Brigádnická činnost
5. Ukončení činností projektu SZIF - MAS
6. Poskytnutí finanční podpory od Města Rudná a Obce Drahelčice
7. Rozpočet na rok 2015
8. Revizní zpráva
9. Doplnění registrace na rejstříkový soud
10.Různé
11.Diskuze
Usnesení č. 02-01/2015/ČS ze dne 21.03.2015
Členská schůze po projednání:
schvaluje program jednání členské schůze

Bod č.3 – Účetní uzávěrka 2014
Projednání:
Příjmy k 31.12.2014:
Položka

Plánovaná částka

Skutečná

v Kč

částka v Kč

5.000,-

5.250,-

+250,-

51.000,-

67.400,-

+16.400,-

10.000,-

12.400,-

+2.400,-

0,-

400,-

+400,-

10.000,-

8.120,-

-1.880,-

Příspěvek na činnost od města Rudná

10.000,-

10.000,-

0,-

Převod pokladního zůstatku z rozp.

13.708,-

13.708,-

0,-

99.708,-

117.278,-

+17.570,-

Členské příspěvky
Vlastní činnost – školička a výcvik

Sníženo

/

navýšeno

poslušnosti
Vlastní činnost – agility
Vlastní činnost – výstava, individuální
výcvik
Poplatky za pořádané soutěže a další
aktivity

roku 2013
Celková

výše

předpokládaných

příjmů činní
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Výdaje k 31.12. 2014:
Položka

Úprava klubovny a úschoven

Plánovaná

Skutečná

Sníženo

/

částka v Kč

částka v Kč

navýšeno

5.000,-

2.864,-

-2.136,-

10.000,-

10.025,-

+25,-

12.000,-

0,-

-12.000,-

Spotřební materiál (PPV, VPD, lepidla)

1.000,-

186,-

-814,-

Benzín a propanbutan

3.000,-

2.838,-

-162,-

666,-

666,-

0,-

Náklady na Drah. tlapku

5.000,-

3.478,-

-1.522,-

Servis sekačky

1.000,-

0,-

-1.000,-

Mzdové náklady

30.000,-

35.139,-

+5.139,-

MAS – dooplocení + nová vrata +

53.940,-

10.800,-

-43.140,-

MAS – odkládací trojbox

11.000,-

9.900,-

-1.100,-

MAS – zahradní traktor

45.000,-

0,-

-45.000,-

3.000,-

0,-

-3.000,-

0,-

878,-

+878,-

Vrácení kurzovného - Cardová

0,-

450,-

+450,-

Náklady na Psí den

0,-

900,-

+900,-

Úprava pozemku a vchodové branky

0,-

4.681,-

+4.681,-

Náklady za vedení účtu

0,-

186,-

+186,-

0,-

3.522,-

+3.522,-

180.606,-

86.513,-

94.093,-

překážek
Nákup a oprava překážek, včetně
nákupu kyn.pomůcek
Výroba plastové informační tabule na
vrata areálu

Pronájem pozemku

sanace stávajících kotců.

MAS – chemické WC + desinfekční
prostředky
Náklady

na

agility

závod

(nákup

granulí a sušenek)

Náklady

klubu

(webové

stránky,

kolky, výroba klíčů)
Celková výše předpokládaných
výdajů činní

Celkové příjmy činily:
Celková výše výdajů činila:

117.278,- Kč
86.513,- Kč

V roce 2014 hospodařil klub se ziskem 30.765,- Kč.
Dne 4. března 2015 byla podána na Finanční úřad pro Prahu západ informace o
nezdanitelných příjmech klubu za rok 2014.
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Usnesení č. 03-01/2015/ČS ze dne 21.03.2015
Členská schůze po projednání
bere na vědomí a souhlasí s předloženou účetní uzávěrkou za rok 2014.
Bod č. 4 – Výcvikové kurzy v roce 2015
Projednání:
Miniškolička
Od ledna byl otevřen nový výcvikový kurz pro malá štěňata a pro psy malých plemen.
O kurz je zájem. Kurz se pravidelně koná v sobotu od 8:30. Výcvik vede Dana
Dohnalová s podporou Katky Jaškové.
Školička
Standardní výcvikový kurz. Díky otevření nového kurzu se začátek posunul na 9:30.
Výcvik pro dospělé
Standardní výcvikový kurz. Díky otevření nového kurzu se začátek posunul na 10:30.
Agility s Katkou Lerlovou
Od poloviny února byl otevřen nepravidelný výcvikový kurz agility vedený Katkou
Lerlovou. Katka Lerlová má akreditaci rozhodčího pro agility. Zájemci o výcvikové
hodiny se můžou hlásit přes webový formulář.
Agility přípravka a agility s Jitkou probíhají ve standardních termínech v neděli.
Výcvik obran
Členové se shodli, že obrany se budou dělat formou otevřené hodiny. Pro nové
přilákali nové zájemce, budou zveřejněny na webových stránkách klubu dva termíny.
První hodiny budou ukázkové a zdarma. Podle zájmu o kurz bude dále rozhodnuto, jak
se obrany budou dále prezentovat. Obrany se budou konat vždy v neděli dopoledne.
Figuranty budou Honza Prager a Pavel Böhm.
K. Zavadilová předložila návrh na změnu placení za výcvikové kurzy školiček a
poslušnosti s platností od 1. června 2015 z důvodu naší velmi nízké ceny v porovnání
se srovnatelnými kynologickými kluby a také z důvodu nedodržování evidence
docházky mnohými kurzisty.
Členové diskutovali o různých variantách možného řešení. Závěrem byla přijata
varianta 1. hodina u nově příchozích zdarma, kurz bude obsahovat 10 výcvikových
hodin. Za výcvikový kurz se bude platit 800,- Kč za psa.
Dále K. Zavadilová upozornila, že je nutné, aby vždy někdo z členů klubu provedl
fyzickou kontrolu zapsaných kurzistů do zápisového archu. Toto je nutné, neboť tyto
informace jsou důležité pro reportování plnění indikátorů stanovených v projektu MAS.
Usnesení č. 04-01/2015/ČS ze dne 21.03.2015
Členská schůze po projednání
bere na vědomí nabídku výcvikových kurzů pro rok 2015
souhlasí se změnou počtu výcvikových hodin v kurzech poslušnosti s účinností od
1.6.2015
souhlasí se
změnou ceny za výcvikové kurzy poslušnosti z 600,- Kč na 800,- Kč
s účinností od 1.6.2015
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ukládá
výboru klubu realizovat všechny potřebné administrativní úkony spojené
s změnou počtů výcvikových hodin a se změnou ceny za výcvikové kurzy poslušnosti
ukládá všem členům klubu přítomných na výcvikových hodinách kontrolovat zápis
kurzistů do zápisových archů
Bod č. 5 – Klubová činnost v roce 2015
Projednání:
R. Horáková informovala o připravovaných aktivitách v roce 2015.
25.4. Drahelská tlapka – K. Zavadilové se opět povedlo získat sponzoring od
společnosti Tenesco. R. Horáková zajistila dotaci do města Drahelčice ve výši 5000,Kč. Při přípravě Drahelské tlapky budou dále pomáhat K. Jašková, K. Zavadilová, D.
Vlčková a P. Vlček, M. Novotná, L. Kotoučková, H. Prager
Rudenské hopsinky – o pořádání dalšího neoficiálního závodu v agility R. Horáková
požádá K Lerlovou
Psí den + jarmark – uskuteční se během září
Nabídka ČSOP Žlutý květ opětovně prezentovat klub v rámci Dne Země – 25.4.
v odpoledních hodinách. Po diskuzi, zda jsou vybraní členové ochotni v den konání
Drahelské tlapky ještě reprezentovat klub na Dni Země, se k prezentaci kynologie
přihlásili členové klubu J. Bunda a D. Dohnalová. Budou předvedeny triky a prvky z
dogdancingu a cviky poslušnosti.
Usnesení č. 05-01/2015/ČS ze dne21.03.2015
Členská schůze pro projednání
souhlasí s plánem činností v roce 2015,
ukládá
výboru klubu organizačně zabezpečit a uspořádat 6. ročník Drahelské
tlapky
souhlasí s ukázkou kynologických sportů v rámci Dne Země

Bod č. 6 – Brigádnická činnost
Projednání:
K. Zavadilová informovala o požadavcích na úpravy areálu cvičiště, opravy úschoven
pomůcek, opravy venkovních překážek, údržbu kotců, přípravu prostoru pro umístění
chemického WC, zajištění jarního úklidu a v rámci brigád provádění dalších činností
nezbytných pro zajištění chodu areálu.
Termíny brigád: 28. března od 11,30 hodin
11.dubna od 11,30 hodin
Další termíny budou vždy s předstihem posílány e-mailem.
Dle Stanov klubu zůstává beze změn počet 10 brigádnických hodin na každého člena
za kalendářní rok.
Usnesení č. 06-01/2015/ČS ze dne 21.03.2015
Členská schůze po projednání
Bere na vědomí informace o brigádnické činnosti
a ukládá výboru klubu informovat členy klubu o plánovaných brigádách v roce 2015
dle „Pravidel pro brigádnickou činnost“.
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Bod č. 7 – Ukončení čerpání dotace z projektu SZIF - MAS
Projednání:
R. Horáková
Zpracovává se ŽoP, bude předloženo ke kontrole na MAS Karlštejnsko, o.s. a následně
na SZIF.
Plánované celkové výdaje činnosti specifikované v projektové žádosti:
112.940,- Kč. Vypočtená dotace 101.646,- (90% z celkových výdajů)
Skutečně proinvestováno: 110.168,- z toho neuznatelné náklady 914,- Kč. Očekávaná
dotace ve výši 98.329,-Kč.
Je možné, že budou shledány nedostatky. Za zjištěné nedostatky mohou být
vypočteny pokuty a snížená poskytnutá podpora.
Usnesení č. 07-01/2015/ČS ze dne 21.03.2015
Členská schůze po projednání
Bere na vědomí informaci o plnění projektu
a ukládá
výboru klubu pomoci R. Horákové v přípravě podkladů k projednání
k ukončení čerpání dotace.
Bod č. 8 – Poskytnutí finanční podpory od Města Rudná a Obce Drahelčice
Projednání:
P. Vlček informoval o přidělení příspěvku na činnost městem Rudná. Město Rudná
přidělilo našemu klubu dotaci ve výši Kč 10.000,-. Dotace bude využita k nákupu
speciálního agility áčka.
R. Horáková informovala o finanční podpoře od obce Drahelčice.
Obec Drahelčice nám přidělila dotaci ve výši Kč 5000,- na pořádání Drahelské tlapky.
Usnesení č. 08-01/2015/ČS ze dne 21.03.2015
Členská schůze pro projednání
bere na vědomí informace o poskytnutí finanční podpory od Města Rudná a Obce
Drahelčice.
a ukládá pokladní klubu řádně vyúčtovat přidělené dotace
Bod č. 9 –Rozpočet na rok 2015
Projednání:
K. Zavadilová seznámila přítomné s rozpočtem na rok 2015.
Z loňského roku bylo převedeno 30.765,-Kč.
Stav pokladny ke dni 28.02.2015 je 10.537,-Kč.
Příjmy k 28.02.2015 činí 13.600,-Kč a výdaje 25.210,-Kč.
Z toho činí Kč 22.000,- odvod na účet.
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Předpokládané příjmy:
Položka

Částka v Kč

Členské příspěvky

5.500,-

Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti

67.000,-

Vlastní činnost – agility

10.000,-

Poplatky za pořádané soutěže a další aktivity

8.000,-

Příspěvek na činnost od města Rudná

10.000,-

Příspěvek na činnost od obce Drahelčice

5.000,-

Převod pokladního zůstatku k 31.12.2014

30.765,-

Vyúčtování Projektu MAS

98.329,-

Celková výše předpokládaných příjmů
Předpokládané výdaje:
Položka

234.594,-

Částka v Kč

Úprava úschoven překážek

5.000,-

Nákup a oprava překážek, včetně nákupu kyn. pomůcek

10.000,-

Nákup opravných materiálů, barev, ředidel, štětců…

10.000,-

Spotřební materiál (PPV, VPD, lepidla,odpad.pytle)

2.000,-

Propanbutan

500,-

Pronájem pozemku

333,-

Náklady na Drahelskou tlapku

11.000,-

Kultivace a zatravnění západní části pozemku

5.000,-

Mzdové náklady

35.000,-

Pohonné hmoty a provozní kapaliny do zahradního traktoru

8.000,-

MAS – dooplocení + nová vrata + sanace stávajících kotců

42.440,-

MAS – zahradní traktor

43.114,3.914,-

MAS – chemické WC + desinfekční prostředky

Agility áčko (účelová dotace Města Rudná)

25.000,-

Možná platba za pojištění areálu

5.000,-

Reprefond

1.000,-

Celková výše předpokládaných výdajů činní

207.301,-

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

Oprava podlahy+ nátěry úschoven překážek (kontejner + úschovna)
Nátěr venkovních překážek
Pravidelné ošetřování kotců desinfekčními a desinsekčními prostředky
Dokončení zatravnění pozemku, úpravy vzrostlých dřevin
Nákop nového agility áčka
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Usnesení č. 10-01/2015/ČS ze dne 21.03.2015
Členská schůze po projednání
schvaluje plán rozpočtu na rok 2015
souhlasí s navrženými účetními položkami a plánem všech výdajů.
Bod č. 10 –Revizní zpráva
Projednání:
K. Zavadilová předložila revizní zprávu za období 01.11.-31.12.2014, tato zpráva tvoří
přílohu zápisu.
Revizorka klubu, L. Kotoučková, zpracovala kompletní inventarizaci stavu majetku ke
dni 31.12.2014. Soupis majetku byl předán k nahlédnutí všem zúčastněným
v průběhu členské schůze
Usnesení č. 10-01/2015/ČS ze dne 21.03.2015
Členská schůze po projednání
Bere na vědomí revizní zprávu a seznam majetku
a ukládá
revizorce klubu připravit revizní zprávu na příští členskou schůzi a
průběžně aktualizovat seznamy majetku.
Dále se členská schůze usnesla, že nadále se bude evidovat pouze majetek, který je
dražší než Kč 1000,Bod č.11 – Doplnění registrace na rejstříkový soud
Projednání:
R. Horáková informovala o nutnosti dokončit řádnou registraci klubu na rejstříkový
soud
Nutné dát do souladu stanovy klubu s občanským zákoníkem a registrovat klubové
orgány – statutární zástupce klubu
M. Roztočil se nabídl, že pomůže při revizi stanov, které se díky změně registrace
mohou upravit, nebo doplnit.
Usnesení č. 11-01/2015/ČS ze dne 21.03.2015
Členská schůze po projednání
Bere na vědomí informace o registraci klubu na rejstříkový soud
Bod č.12- Různé
Projednání:
Příprava a zpracování Výroční zprávy klubu za rok 2014. 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.
Usnesení č. 12-01/2015/ČS ze dne 21.03.2015
Členská schůze po projednání
Souhlasí se zpracování výroční zprávy
Výroční zprávu je nutné odevzdat na MÚ Rudná nejpozději do 30.6.2013.
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Bod č.13 - Diskuze
K. Jašková informovala, že je potřeba předávat počet odlektorovaných hodin do 10.
dne následujícího měsíce. Pokud to lektoři nebudou, činit automaticky jim nebudou
proplaceny hodiny.

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

Zapisovatel:Kateřina Jašková

Ověřovatel: Renáta Horáková
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