Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice –
Rudná, o.s.
ze dne 21.11.2015

Program:
1. Volba zapisovatele a ověřovatele
2. Schválení programu
3. Informace o realizaci projektu SZIF
4. Stav příjmů a výdajů
5. Revizní zpráva
6. Harmonogram výcvikových kurzů do konce roku 2015
7. Vyhodnocení brigádnické činnosti za rok 2015
8. Informace o žádostech na činnost v roce 2016
9. Plán rozpočtu na rok 2016
10.Plán činnosti v roce 2016
11.Registrace na rejstříkový soud
12.Různé

Členská schůze byla zahájena ve 14:05 hod. ve Spolkovém domě Rudná. Na schůzi
bylo přítomno celkem 11 členů (příloha č. 1). Celkový počet členů klubu je k dnešnímu
dni 14 řádných členů s hlasovacím právem.
Zavadilová: zahájení členské schůze
přivítání přítomných a poděkování za pořádání akce Psí den 2015.
Přítomni: J. Benda, P. Böhm, D. Dohnalová, R. Horáková, K. Jašková,
M. Novotná, J. Prager, M. Roztočil, P. Vlček, D. Vlčková,
K. Zavadilová
Omluveni: L. Kotoučková, J. Fišer, M. Fojt, B. Komůrková
Hosté: A. Bendová
Členská schůze je usnášení schopná.

Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Usnesení č. 01-02/2015/ČS ze dne 21.11.2015
Členská schůze po projednání
schvaluje jako zapisovatele K. Jaškovou a ověřovatele zápisu R. Horákovou.
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Bod č. 2 - Schválení programu
Usnesení č. 02-02/2015/ČS ze dne 21.11.2015
Členská schůze po projednání:
schvaluje program jednání členské schůze dne 21.11.2015 v této podobě:
1. Informace o realizaci projektu SZIF
2. Stav příjmů a výdajů
3. Revizní zpráva
4. Harmonogram výcvikových kurzů do konce roku 2015
5. Vyhodnocení brigádnické činnosti za rok 2015
6. Informace o žádostech na činnost v roce 2016
7. Plán rozpočtu na rok 2016
8. Plán činnosti v roce 2016
9. Registrace na rejstříkový soud
Různé
Bod č. 3 – Informace o realizaci projektu SZIF
Projednání:
V tomto roce byl dokončen projekt SZIF s názvem Revitalizace kynologického
cvičiště v Rudné. Všechny naše požadavky a cíle projektu byly splněny, tzn.
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)
Dne 10. června 2015 byla pracovníky SZIF a zástupců MAS přímo v areálu cvičiště,
uskutečněna kontrola na místě, v rámci které pracovníci SZIF prováděli podrobnou
kontrolu jednotlivých položek projektu. Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky.
Celková výše finančních nákladů na realizaci plánovaných aktivit byla 112.940,- Kč.
Skutečně bylo proinvestováno: 110.168,- Kč.
Dotace z Programu rozvoje venkova (SZIF) je poskytnuta ve výši 90%, tzn., že na
účet klubu bylo od SZIF posláno 99.039,- Kč. Klub ze svých finančních zdrojů zaplatil
11.129,- Kč.
Udržitelnost projektu je stanovena do roku 2020. V rámci této udržitelnosti je
nezbytné zachovávat a udržovat zainvestované dílčí cíle projektu.
Zároveň je nutné naplňovat stanovený monitorovací indikátor – tedy počet osob
využívající výstupy projektu, který je stanoven na 13500.
Proto je nezbytné, aby se všichni kurzisti řádně zapisovali, a to i ti, kteří přijdou na
obrany, agility a jiné.
Zároveň povinností příjemce, tedy klubu je vést veškerou dokumentaci a její archivaci
po dobu 10 let od ukončení projektu, tedy do roku 2025.
Usnesení č. 03-02/2015/ČS ze dne 21.11.2015
Členská schůze po projednání
bere na vědomí Informace o realizaci projektu SZIF,
ukládá všem lektorům
vést řádnou evidenci účastníků jednotlivých výcvikových
hodin,
ukládá výboru klubu
zajistit kvalifikovaný odhad účastníků Psího dne, vše pro
potřeby naplňování monitorovacího indikátoru.
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Bod č. 4 – Stav příjmů a výdajů
Stav poklady ke dni 14. listopadu 2015 činí Kč 28.583,-.
Stav bankovního účtu ke dni 14. listopadu 2015 činí Kč 43.568,90.
Struktura příjmů 2015:

Položka

Plánovaná

Aktuální

výše

Částka v Kč

Předpokládaná

Sníženo /

výše do konce

navýšeno

roku
Převod
pokladního
zůstatku k 31.12.2014
Členské příspěvky

43.674,20

43.674,20

43.674,20

0,-

5.500,-

6.500,-

6.500,-

+1.000,-

Vlastní
činnost
–
školička
a
výcvik
poslušnosti
Vlastní činnost – agility

67.000,-

56.200,-

58.000,-

-9.000,-

10.000,-

27.300,-

30.000,-

+20.000,-

0,-

5.500,-

5.500,-

+5.500,-

8.000,-

5.740,-

5.740,-

-2.260,-

10.000,-

10.000,-

10.000,-

0,-

5.000,-

5.000,-

5.000,-

0,-

0,-

50.000,-

50.000,-

+50.000,-

98.329,-

99.039,-

99.039,-

+710,-

0,-

1,70

2,-

+2,-

247.503,20

303.214,90

313.455,20

+65.952,-

Vlastní činnost – klikr
Poplatky za pořádané
soutěže a další aktivity
Příspěvek na činnost od
města Rudná
Příspěvek na činnost od
obce Drahelčice
Bezúročná půjčka od
členů klubu
Vyúčtování
Projektu
SZIF
Zaúčtování úroků
Celková

výše

předpokládaných
příjmů činní

Struktura výdajů 2015:

Položka

Plánovaná

Aktuální

Předpokládaná

Sníženo /

výše

Částka

výše do konce

navýšeno

roku
Úprava úschoven překážek
Nákup a oprava překážek,
včetně nákupu kyn.
pomůcek
Nákup opravných materiálů,
barev, ředidel, štětců…
Spotřební materiál (PPV,
VPD, lepidla,odpad.pytle)
Propanbutan
Pronájem pozemku
Náklady na Drahelskou
tlapku a psí den
Kultivace a zatravnění
západní části pozemku

5.000,-

1.362,-

4.550,-

-450,-

10.000,-

6.299,-

6.299,-

-3.701,-

10.000,-

2.760,-

3.000,-

-7.000,-

2.000,-

2.142,-

2.500,-

+500,-

500,-

0,-

0,-

-500,-

333,-

666,-

666,-

+333,-

11.000,-

4.784,-

4.784,-

-6.216,-

5.000,-

2.255,-

2.255,-

-2.745,-
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Položka

Plánovaná

Aktuální

Předpokládaná

Sníženo /

výše

Částka

výše do konce

navýšeno

roku
Mzdové náklady
Pohonné hmoty a provozní
kapaliny do zahradního
traktoru
MAS –dooplocení + nová
vrata + sanace stávajících
kotců
MAS – zahradní traktor
MAS – chemické WC +
desinfekční prostředky
Agility áčko (účelová dotace
Města Rudná)
Možná platba za pojištění
areálu
Reprefond
Bankovní poplatky

35.000,8.000,-

33.686,2.026,-

36.000,2.026,-

+1.000,-5.974,-

42.440,-

42.440,-

42.440,-

0,-

43.114,3.914,-

43.114,3.914,-

43.114,3.914,-

0,0,-

25.000,-

14.421,-

14.421,-

-10.579,-

5.000,-

0,-

0,-

-5.000,-

1.000,-

960,322,-

1.800,400,-

+800,+400,-

Propagační materiály

0,-

5.000,-

5.000,-

+5.000,-

Platba za hosting

0,-

1.452,-

1.452,-

+1.452,-

Vrácení kurzovného (klikr)

0,-

4.200,-

4.200,-

+4.200,-

Vrácení

0,-

65.000,-

65.000,-

+65.000,-

207.301,-

236.803,-

243.821,-

+36.520,-

bezúročné

půjčky

od členů klubu
Celková výše
předpokládaných výdajů
činní

Usnesení č. 04-02/2015/ČS ze dne 21.11.2015
Členská schůze po projednání
bere na vědomí příjmy a výdaje, které byly v uvedeném období realizovány,
souhlasí
se stávajícím rozpočtem, včetně jeho rozpočtových opatřeních na rok
2015,
a ukládá pokladní klubu předložit závěrečnou účetní uzávěrku za rok 2015 na první
členské schůzi v roce 2016, nejpozději však do 31.3.2016.
Bod č. 5 – Revizní zpráva
Projednání:
Revizní zprávu zpracovala L. Kotoučková – zpráva tvoří přílohu zápisu.
Revizní zprávu přednesla na schůzi K. Zavadilová.
Usnesení č. 05-02/2015/ČS ze dne 21.11.2014
Členská schůze pro projednání
bere na vědomí předloženou revizní zprávu, zpracovanou ke dni 30.10.2015, která
tvoří přílohu tohoto zápisu,
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a ukládá revizorce klubu provést aktualizaci inventarizace majetku k 31.12.2015 a
závěrečnou revizní zprávu za rok 2015 předložit na 1. členské schůzi v roce 2016.

Bod č. 6 – Harmonogram výcvikových kurzů do konce roku 2015
Projednání:
Veškeré kurzy budou v letošním roce ukončeny ke dni 20.12.2015.
V novém kalendářním roce budou zahájeny v týdnu od 4.1.2016 (školička a
poslušnost 9.1.2016)
Usnesení č. 06-02/2015/ČS ze dne 21.11.2015
Členská schůze po projednání
Bere na vědomí informaci o harmonogramu kurzů do konce roku 2015.

Bod č. 7 - Vyhodnocení brigádnické činnosti v roce 2015
Projednání:
K. Zavadilová informovala o průběhu brigád v areálu cvičiště a odpracovaných
brigádnických hodinách jednotlivých členů.
Na základě aktuálních platných stanov a v souladu s interním předpisem klubu Pravidla pro placení členských příspěvků a kurzů a proplácení cestovních náhrad
instruktorům – je každý člen klubu povinen za každou neodpracovanou hodinu do
31.12. příslušného kalendářního roku zaplatit 200,-Kč do pokladny klubu.
Pokud člen nemá možnost odpracovat brigádu ve vyhlášeném termínu, je potřeba aby
se domluvil s K. Zavadilovou, a ta mu přidělí jiný úkol, který bude moci udělat během
týdne.
Plán brigád: dle aktuálních potřeb prací bude se 14 denním předstihem posílána
informace e-mailem.
Příští a poslední brigáda v roce 2015 se koná 5. prosince od 11,30 hodin.
Usnesení č. 7-02/2015/ČS ze dne 21.11.2015
Členská schůze po projednání
Ukládá
předsedkyni klubu a pokladní klubu individuálně s každým členem klubu
probrat počet odpracovaných brigádnických hodin a případně stanovit sankce za rok
2015.

Bod č. 8 – Informace o žádostech na činnost v roce 2016
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 16.9.2015. Kynologický klub požaduje příspěvek ve výši
Kč 9.600,- na výcvikové pomůcky – ochranný oděv pro figuranta.
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Zároveň bude podána žádost o poskytnutí příspěvku na uspořádání akce Drahelské
tlapky 2016 ve výši 5.000,- Kč. Žádost bude adresována obci Drahelčice.
Na uspořádání neoficiálních závodů v agility v roce 2016 bude podána žádost o dotaci
z Fondu hejtmana Středočeského kraje. Finanční výše bude ještě projednána
s lektorkou agility.
Usnesení č. 08-02/2015/ČS ze dne 21.11.2015
Členská schůze po projednání
bere na vědomí informaci o podání žádosti na poskytnutí finanční podpory od Města
Rudná v roce 2016.
souhlasí s předložením žádostí na obec Drahelčice a na Středočeský kraj
ukládá výboru klubu připravit a podat tyto žádosti
ukládá výboru klubu informovat klub o stavu jednotlivých žádostí o dotace na první
schůzi v roce 2016.

Bod č. 9 – Plán rozpočtu na rok 2016
Projednání:
K. Zavadilová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2016.
Předpokládané příjmy:
Položka
Převod zůstatku z rozp. roku 2015
Členské příspěvky
Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti
Vlastní činnost – agility

Částka v Kč
60.000,- Kč
6.500,-Kč
55.000,-Kč
27.000,- Kč

Vlastní činnost – výcvik obran

5.000,- Kč

Poplatky za pořádané soutěže a další aktivity

8.000,- Kč

Příspěvek na činnost od města Rudná

9.600,- Kč

Příspěvek na činnost od města Drahelčice
Dotace z fondu Hejtmana Středočeského kraje
Celková výše předpokládaných příjmů činní
Předpokládané výdaje:
Položka
Provozní náklady klubu (webhosting, publikace, atd.)
Bankovní poplatky

5.000,-Kč
10.000,-Kč
186.100,- Kč

Částka v Kč
3.000,- Kč
400,- Kč

Spotřební materiál (PPV, VPD, lepidla, odp.pytle, atd.)

2.000,- Kč

Nákup opravných materiálů, barev, ředidel, štětců…

5.000,- Kč

Pohonné hmoty a provozní kapaliny a propanbutan, včetně

5.000,- Kč

servisu sekačky
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Položka
Mzdové náklady

Částka v Kč
40.000,- Kč

Reprefond

2.000,- Kč

Propagační materiály

5.000,- Kč

Úprava klubovny a úschoven překážek

25.000,- Kč

Nákup a oprava překážek, včetně nákupu kyn. pomůcek

10.000,- Kč

Oděv pro figuranta (dotace od města)

12.000,- Kč

Náklady na Drahelskou tlapku

10.000,- Kč

Náklady na uspořádání neoficiálních závodů AGI

10.000,- Kč

Náklady na uspořádání Psího dne

5.000,- Kč

Výroba plastové informační tabule na vrata areálu

12.000,- Kč

Nákup materiálu na gril, lavičky a stůl

10.000,- Kč

Nákup tří popelnic na odpadky

3.000,-Kč

Likvidace betonových sloupků

5.000,-Kč

Zavedení elektriky na pozemek
Celková výše předpokládaných výdajů činní

10.000,-Kč
174.400,- Kč

V roce 2016 je předpokládán nákup materiálů, nářadí a pomůcek k níže uvedeným
úpravám a opravám hmotného majetku:
-

Oprava podlahy v malé úschovně pomůcek, nátěr venkovního pláště úschovny

-

Dokončení celkové rekonstrukce klubovny (izolace střechy, obložení venkovních
stěn palubkami, nátěr, úpravy interiéru…..)

-

Úklid a vybudování prostoru okolo ohniště s lavicemi

-

Doplnění cihel pod plot (zabránění útěku menších psů)

Usnesení č. 09-02/2015/ČS ze dne 21.11.2015
Členská schůze po projednání
schvaluje plán rozpočtu na rok 2016,
souhlasí
s navrženými účetními položkami a plánem všech výdajů za hmotný
majetek,
a ukládá výboru klubu připravit konečný návrh rozpočtu na rok 2016 a předložit ho
na první členské schůzi v roce 2016, nejpozději však do 31.3.2016.
Bod č. 10 – Plán činnosti v roce 2016
Projednání:
R. Horáková informovala o připravovaných aktivitách v roce 2016.
V roce 2016 bude nabídka kurzů identická jako v roce 2015. I v příštím roce budou
nabízeny kurzy základního výcviku – miniškoličky, školičky, poslušnosti pro dospělé
psy a obrany. Dále bude zajišťován výcvik agility.
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Dne 23.4.2016 se uskuteční již 7. 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.
V létě 2016 bude uspořádán neoficiální závod v agility. Podmínky, termín je nutné
projednat s lektorkou Kateřinou Lerlovou. Kontaktní osoba pro vyjednávání podmínek
je stanovena Dana Dohnalová.
8.10.2015 bude opět uspořádán den otevřených dveří – Psí Den.
R. Horáková upozornila, že kurzisti se stále nezapisují, proto od nového roku budou
kurzisté přicházet na cvičák se zelenými kartičkami, na které jim vedoucí kurzu
potvrdí účast. Při tomto systému bude možno lépe kontrolovat docházku cvičících.
K. Zavadilová informovala o hlavních aktivitách v rámci brigádnické činnost se v roce
2016. Činnosti budou hlavně zaměřeny na konečné úpravy klubovny a pozemku
(přichycení okapů, opravení kamen, dozatravnění 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.
M. Roztočil přednesl návrh na pořádání osvětových přednášek o povinnostech psovodů
při napadení volně pobíhajícím psem. Osvětové přednášky by byly realizovány
v okolních obcích. Prezentátory by byli členové klubu.
Dále M. Roztočil vznesl dotaz, zda by bylo možné na pozemek kynologického klubu
zajistit přívod elektrického proudu.
Usnesení č. 10-02/2015/ČS ze dne 21.11.2015
Členská schůze pro projednání
souhlasí s plánem činnosti v roce 2016,
ukládá R. Horákové organizačně zabezpečit a připravit 7. ročník Drahelské tlapky,
ukládá
D.Dohnalové ve spolupráci s R. Horákovou administrativně a organizačně
zabezpečit neoficiální závody v agility,
ukládá výboru klubu přípravu Psího dne,
ukládá všem lektorům kurzů řádně kontrolovat a označovat kurzistům docházku na
permanentky a kontrolovat zápisy kurzistů do evidence docházky,
souhlasí s plánem brigád na rok 2016,
ukládá výboru klubu informovat členy klubu o plánovaných brigádách v roce 2016
dle „Pravidel pro brigádnickou činnost“.
ukládá M.Roztočilovi zjistit poptávku na pořádání osvětových přednášek,
ukládá
M.Roztočilovi zjistit požadavky (administrativní, finanční) na zavedení
elektrického proudu na pozemek cvičiště,

Bod č. 11 – Registrace na rejstříkový soud
V roce 2016 je nutné učinit registraci našeho klubu na rejstříkový soud, což vyplývá z
nového občanského zákoníku. V rámci této činnosti je nutné předložit schválené
stanovy, které budou v registru listin a dále musí být předložen seznam statutárních
zástupců, včetně údajů zajišťující jejich jednoznačnou identifikaci.
Členové klubu mají do konce února poslední šanci předložit návrh na úpravu stanov.
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Usnesení č. 11-02/2015/ČS ze dne 21.11.2015
Členská schůze pro projednání
ukládá R. Horákové zajistit registraci klubu na rejstříkový soud

Bod č. 12 – Různé
R. Horáková nás informovala o možnosti přihlásit se do sdružení MAS Jihozápad.
Členská schůze po projednání souhlasila.
Dále R. Horáková informovala, že na konci roku 2016 nás čekají (zatím podle platných
stanov) volby do výboru klubu.
Po diskuzi nad problematikou správy webových stránek klubu a správy facebookového
profilu klubu bylo rozhodnuto, že P. Böhm bude nově spravovat webové stránky a
J. Prager bude spravovat facebookový profil.
Usnesení č. 12-02/2015/ČS ze dne 21.11.2015
Členská schůze pro projednání
ukládá R. Horákové připravit podklady pro podání přihlášky na MAS Jihozápad,
ukládá výboru klubu podat přihlášku na MAS Jihozápad,
ukládá P.Böhmovi spravovat od ledna 2016 webové stránky klubu,
ukládá J.Pragerovi spravovat od ledna 2016 facebookový profil klubu.

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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