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Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice – 

Rudná, z.s. 

ze dne 19. března 2016 

 

Program:  
1. Volba zapisovatele a ověřovatele 
2. Schválení programu 

3. Účetní uzávěrka 2015 
4. Vyhodnocení kurzů a činností v roce 2015 

5. Výcvikové kurzy v roce 2016 
6. Klubová činnost v roce 2016 
7. Brigádnická činnost 

8. Poskytnutí finanční podpory od Města Rudná a Obce Drahelčice  
9. Rozpočet na rok 2016 

10.Revizní zpráva 
11.Různé 
12.Diskuze 

 

Přítomni: A. Bendová, P. Böhm, D. Dohnalová, M. Fojt, R. Horáková,  

K. Jašková, M. Ježek, A. Kopejtková, L. Kotoučková, M. Novotná, J. Prager,  
M. Roztočil, P. Vlček, D. Vlčková, K. Zavadilová 

 

Omluveni: J. Benda, J. Fišer 

 

Členská schůze byla zahájena ve 14:15 hod. ve Spolkovém domě Rudná. Celkový 
počet členů klubu je k dnešnímu dni 17 řádných členů, z toho 16 členů s hlasovacím 

právem. Na schůzi bylo přítomno celkem 15 členů (příloha č. 1), z toho 14 
s hlasovacím právem.  

 

Členská schůze je usnášení schopná.  

 

Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

Projednání: 

Předsedkyně klubu navrhla jako zapisovatelku K.Jaškovou a jako ověřovatelku zápisu 

R. Horákovou 

 

Usnesení č. 01-02/2016/ČS ze dne 19.03.2016 

Členská schůze po projednání  

schvaluje jako zapisovatele K. Jaškovou a ověřovatele zápisu R. Horákovou. 
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Bod č. 2 - Schválení programu  

 

Projednání: 

Předsedkyně klubu seznámila přítomné s návrhem programu: 

1. Účetní uzávěrka 2015 
2. Vyhodnocení kurzů a činností v roce 2015 

3. Výcvikové kurzy v roce 2016 
4. Klubová činnost v roce 2016 

5. Brigádnická činnost 
6. Poskytnutí finanční podpory od Města Rudná a Obce Drahelčice  
7. Rozpočet na rok 2016 

8. Revizní zpráva 
9. Různé 

10.Diskuze 

 

Usnesení č. 02-02/2016/ČS ze dne 19.03.2016 

Členská schůze po projednání:  

schvaluje   program jednání členské schůze. 

 

Bod č. 3 – Účetní uzávěrka 2015 

 

Projednání: 

Předsedkyně klubu informovala přítomné o stavu finanční hotovosti v pokladně a na 
bankovním účtu ke dni 31.12.2015. 

Stav pokladny činil:  23.523,-Kč.  

Stav bankovního účtu činil:  38.747,61 Kč. 

 

Struktura příjmů v roce 2015: 

Položka  Plánovaná výše v 

Kč 

Skutečná částka v 

Kč 

Sníženo / 

navýšeno 

Převod pokladního zůstatku k 

31.12.2014 

43.674,20 43.674,20 0,- 

Členské příspěvky 5.500,- 6.500,- +1.000,- 

Vlastní činnost – školička a 

výcvik poslušnosti  

67.000,- 59.400,- -7.600,- 

Vlastní činnost – agility  10.000,- 27.300,- +17.300,- 

Vlastní činnost – klikr 0,- 5.500,- +5.500,- 

Poplatky za pořádané soutěže 

a další aktivity 

8.000,- 5.740,- -2.260,- 

Příspěvek na činnost od města 

Rudná 

10.000,- 10.000,- 0,- 

Příspěvek na činnost od obce 

Drahelčice 

5.000,- 5.000,- 0,- 
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Bezúročná půjčka od členů 

klubu 

0,- 50.000,- +50.000,- 

Vyúčtování Projektu SZIF 98.329,- 99.039,- +710,- 

Zaúčtování úroků 0,- 2,41 +2,41 

Celková výše příjmů činní 247.503,20 312.155,61 +64.652,41 

 

 

Struktura výdajů v roce 2015: 

Položka  Plánovaná výše v 

Kč 

Skutečná částka v 

Kč 

Sníženo / 

navýšeno 

Úprava úschoven překážek 5.000,- 1.362,- -3.638,- 

Nákup a oprava překážek, 

včetně nákupu kyn. pomůcek 

10.000,- 6.299,- -3.701,- 

Nákup opravných materiálů, 

barev, ředidel, štětců…  

10.000,- 8.434,- -1.566,- 

Spotřební materiál (PPV, VPD, 

lepidla,odpad.pytle) 

2.000,- 2.142,- +142,- 

Propanbutan  500,- 0,- -500,- 

Pronájem pozemku 333,- 666,- +333,- 

Náklady na Drahelskou tlapku 

a psí den 

11.000,- 4.784,- -6.216,- 

Kultivace a zatravnění západní 

části pozemku 

5.000,- 2.255,- -2.745,- 

Mzdové náklady 35.000,- 37.646,- +2.646,- 

Pohonné hmoty a provozní 

kapaliny do zahradního 

traktoru včetně revize 

8.000,- 3.741,- -4.259,- 

MAS –dooplocení + nová vrata 

+ sanace stávajících kotců 

42.440,- 42.440,- 0,- 

MAS – zahradní traktor 43.114,- 43.114,- 0,- 

MAS – chemické WC + 

desinfekční prostředky 

3.914,- 3.914,- 0,- 

Agility áčko (účelová dotace 

Města Rudná) 

25.000,- 14.421,- -10.579,- 

Možná platba za pojištění 

areálu  

5.000,- 0,- -5.000,- 

Reprefond  1.000,- 1.831,- +831,- 

Bankovní poplatky  384,- +384,- 

Propagační materiály 0,- 5.000,- +5.000,- 

Platba za hosting 0,- 1.452,- +1.452,- 

Vrácení kurzovného (klikr) 0,- 5.000,- +5.000,- 

Vrácení bezúročné půjčky od 

členů klubu 

0,- 65.000,- +65.000,- 

Celková výše výdajů činní 207.301,- 249.885,- +42.584,- 
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Celkové příjmy činily:   312.155,61 Kč 

Celkové výdaje činily:    249.885, -   Kč 

 

V roce 2015 hospodařil klub se ziskem 62.270,61 Kč. 

 

Dne 12.2.2016 byla podána na Finanční úřad pro Prahu západ informace o 

nezdanitelných příjmech klubu za rok 2015. 

 

Usnesení č. 03-02/2016/ČS ze dne 19.03.2016 

Členská schůze po projednání  

bere na vědomí a schvaluje    předloženou účetní uzávěrku za rok 2015. 

 

Bod č. 4 – Vyhodnocení kurzů a činností v roce 2015 

 

Projednání: 

R. Horáková informovala přítomné o návštěvnosti jednotlivých kurzů v roce 2015. 
Kurzu školičky a miniškoličky se zúčastnilo 74 týmů. Kurzu poslušnosti pro dospělé 

psy 14 týmů. Nepravidelného kurzu agility, kdy jsou vypisovány jednotlivé hodiny, se 
zúčastnilo 273 týmů. 

Zároveň v roce 2015 probíhaly i ukázky obran, které byly v roce 2016 zahrnuty do 

standardní nabídky výcvikových kurzů. 

V roce 2015 klub uspořádal 6. ročník závodu o Drahelskou tlapku, kterého se 

zúčastnilo 46 závodních týmů. Na podzim klub uskutečnil den otevřených dveří, aneb 
Psí den, kterého se dle odhadu zúčastnilo 70 zájemců. 

 

Usnesení č. 04-02/2016/ČS ze dne 19.03.2016 

Členská schůze po projednání 

bere na vědomí   vyhodnocení činnosti klubu za rok 2015, 

ukládá   výboru klubu zpracovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření klubu za rok 

2015 nejpozději do 15.6.2016 

a ukládá   výboru klubu předložit zpracovanou výroční zprávu Městskému úřadu 
Rudná nejpozději do 30.6.2015. 

 

Bod č. 5 – Výcvikové kurzy v roce 2016 

 

Projednání: 

R. Horáková informovala o aktuálních pravidelných kurzech pořádaných klubem. 

 

Miniškolička 

Kurz se pravidelně koná v sobotu od 8:30. Výcvik vede Dana Dohnalová s podporou 
Katky Jaškové. O kurz je zájem. 



5 

Školička 

Standardní výcvikový kurz, který se koná v sobotu od 9:30. Výcvikáři jsou K. Jašková, 
R. Horáková, J. Prager s podporou D. Vlčkové a M. Novotné. 

Výcvik pro dospělé 

Standardní výcvikový kurz, koná se v sobotu od 10:30. Výcvikáři jsou K. Jašková, R. 
Horáková, J. Prager. 

Agility 

Nepravidelný kurz. Hodiny jsou vypisovány dle časové kapacity lektorů. Od února 

alternuje ve výcviku s Katkou Lerlovou ještě Vladimíra Čištínová. Zájemci o výcvikové 
hodiny se můžou hlásit přes webový formulář. 

Výcvik obran 

Od letošního roku se pravidelně koná v neděli od 10 hodin. Figuranti J. Prager a  
P. Böhm. 

 

K. Jašková upozornila, že výcvik pro dospělé funguje jako školička pro přerostlé. 
Stávající koncept není ucelený, chybí koncepční náplň a jasná forma výcviku. 

Doporučuje, aby poslušnost se stal uzavřeným kurzem s jasně definovaným 
programem, který bude mít progresy. Určitě by bylo vhodné do výcviku zařadit i 

základy stop a vysílačky.  

Při současné koncepci kurzu se někteří psi při výcviku nudí, proto by bylo rozumné, 

aby se na začátku udělal rozřazovací test. 

J. Prager navrhuje rozdělit výcvikový plac zábranami, které by oddělovali část cvičiště 
pro členy klubu a část pro kurzisty. 

Po další diskuzi se navrhuje, že speciální výcvikový kurz s progresivní koncepcí a 
pouze pro členy klubu, tedy že bude neveřejný, se bude konat každou neděle od 9 

hodin. Maximální počet cvičících bude 7 týmů. Kurz bude zahájen od 3.4.2016. 
Hlavním výcvikářkou bude K. Jašková.  

 

K. Zavadilová dále upozornila, že je nezbytná důsledná kontrola docházky. Dále všem 
kurzistům musí být dále kontrolovány zelené kartičky.  

Probíhala diskuze nad variantami kontroly docházky. Závěrem bylo konstatováno, že 
vždy bude určen jeden konkrétní člen klubu, který bude docházku před každou 
hodinou kontrolovat. 

 

M. Roztočil upozornil, že v areálu před hodinou výcviku pro dospělé probíhá volné 

pobíhání psů, což je jednak v rozporu s přijatými pravidly cvičiště a zároveň toto volné 
pobíhání dospělých psů způsobuje často konflikty mezi psy. K. Jašková upozornila, že 
na jiných kynologických cvičištích mají psi volné pobíhání zakázáno. Není tedy důvod, 

proč by u nás měla existovat tato výjimka. Po diskuzi bylo odsouhlaseno, že dospělí 
psi nebudou mít možnost volného pohybu po cvičišti. 

 

Usnesení č. 05-02/2016/ČS ze dne 19.03.2016 

Členská schůze po projednání 

bere na vědomí   nabídku výcvikových kurzů pro rok 2016, 

souhlasí s    otevřením specializované výcvikové hodiny pro členy klubu, 
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ukládá   všem členům klubu přítomných na výcvikových hodinách kontrolovat zápis 

kurzistů do zápisových archů 

a nařizuje   důslednou kontrolu plnění interního předpisu „Provozní řád cvičiště 

Kynologického klubu Drahelčice- Rudná,o. s.“, v aktuálním platném znění, s akcentem 
na volné pobíhání psů 

 

Bod č. 6 – Klubová činnost v roce 2016 

 

Projednání: 

R. Horáková informovala o připravovaných aktivitách v roce 2016. 

Dne 23.4. proběhne již 7. ročník závodu o Drahelskou tlapku. V letošním roce závod 
zasponzorují Robert Javorský – Robimaus, dále byla získána dotace od obce 

Drahelčice a Roman Pražma Ovoce Zelenina. 

Pro všechny závodní týmy budou zajištěny sponzorské tašky, budou vyrobeny 
pamětní placky a hrnečky. Za sponzoring od obce Drahelčice budou pořízeny ceny pro 

výherce. 

Vzhledem k náročnosti organizace, je nutné rozdělit činnosti a funkce pro jednotlivé 

členy klubu. Pro trasování jsou určeni K. Jašková – krátká trasa a dlouhá trasa – M. 
Ježek, R. Horáková. Na fyzických kontrolách budou určeni D.Vlčková, L.Kotoučková, 
J.Prager, M.Ježek, jako náhradních A.Kopejtková. Na startu budou přítomni K.Jašková, 

K.Zavadilová,R.Horáková, P.Vlček. Úklid tras zajistí K.Jašková, J.Prager. 

 

K. Zavadilová informovala, že dne 8.10.2016 bude opět uspořádán den otevřených 
dveří, aneb Psí Den s malým jarmarkem. Program bude obsahovat podobné aktivity 
jako v loňském roce. Budou probíhat ukázky kynologických sportů našich členů. 

D.Dohnalová opět připraví soutěž pro návštěvníky. V rámci jarmarku bude opět 
osloven Robert Javorský Robimaus a Veterina Petra, dále bude oslovena firma Goddog 

a bude se prezentovat útulek FORDOGS. Detaily budou upřesněny v průběhu 
prázdnin. 

 

Usnesení č. 06-02/2016/ČS ze dne19.03.2016 

Členská schůze pro projednání  

souhlasí    s plánem činností v roce 2016, 

ukládá   výboru klubu organizačně zabezpečit a uspořádat 7. ročník Drahelské tlapky 

a ukládá   výboru klubu organizačně zabezpečit a uspořádat Psí den včetně jarmarku 

 

Bod č. 7 – Brigádnická činnost 

 

Projednání: 

K. Zavadilová informovala o hlavních aktivitách v rámci brigádnické činnost v roce 
2016. Činnosti budou hlavně zaměřeny na konečné celkové úpravy klubovny a 

pozemku. Brigády budou vyhlašovány podle počasí nejspíše v dubnu, květnu a dále 
průběžně dle potřeby a plánovaných aktivit. 
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Výzva pro všechny přítomné, aby se aktivně podíleli nejen na brigádnické činnosti ale i 

na dalších pracích potřebných při zvelebování a údržbě areálu, opravě výcvikových 
pomůcek a zajišťování klubových aktivit. 

První brigáda nejpozději 16. dubna (pokud bude vhodné počasí -  i dříve). Vedoucí 
brigády: K. Zavadilová 

V souvislosti s brigádnickou činností je nutné oslovit ŘSD s dotazem na vlastnictvím 

betonových sloupů, které leží v areálu cvičiště.  

Dále brigádnická činnost bude zaměřena na předělání interiéru klubovny a konečného 

dopracování úprav exteriéru klubovny. V plechové boudě musí dojít k výměně 
podlahových prken. Dále bude probíhat úprava pozemku. 

 

Usnesení č. 07-02/2016/ČS ze dne 19.03.2016 

Členská schůze po projednání  

Bere na vědomí informace o brigádnické činnosti 

a ukládá   výboru klubu informovat členy klubu o plánovaných brigádách v roce 2016 
dle „Pravidel pro brigádnickou činnost“. 

 

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 9.600,-. Dotace je účelově vázána k nákupu 

oděvu pro figuranta.  

K. Jašková informovala, že oděv pro figuranta byl zakoupen již v lednu, v celkové výši 
cca 14.000,- Kč. 

R. Horáková informovala o podání žádosti o finanční podporu od obce Drahelčice. 
Žádost byla podána dne 5.2.2016. Žádost byla ve výši Kč 5.000,- na pokrytí nákladů 

na uspořádání Drahelské tlapky. 

 

Usnesení č. 08-02/2016/ČS ze dne 19.03.2016 

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 2016 

 

Projednání: 

K. Zavadilová seznámila přítomné s rozpočtem na rok 2016.  

Z loňského roku bylo převedeno 62.270,61,-Kč.  

 

Stav pokladny ke dni 28.02.2016 je 40.790,-Kč.  
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Stav bankovního účtu ke dni 28.02.2016 je 21 065,07 Kč. 

Příjmy k 28.02.2016 činí 22.350,-Kč a výdaje 22.766,-Kč.  

 

Předpokládané příjmy: 

Položka  Částka v Kč 

Převod zůstatku z rozp. roku 2015 62.270,61 Kč 

Členské příspěvky 8.000,-Kč 

Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti 55.000,-Kč 

Vlastní činnost – agility 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 5.000,-Kč 

Dotace z fondu Hejtmana Středočeského kraje 10.000,-Kč 

Celková výše předpokládaných příjmů činní 189.870,61 Kč 

 

Předpokládané výdaje: 

Položka  Částka v Kč 

Provozní náklady klubu (webhosting, publikace, atd.) 3.000,- Kč 

Bankovní poplatky 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 

servisu sekačky a traktoru 

5.000,- Kč 

Mzdové náklady 45.000,- 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  7.000,- 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  9.000,- Kč 

Nákup materiálu na gril, lavičky a stůl 10.000,- Kč 

Nákup tří popelnic na odpadky + odpakový koš venkovní 4.500,-Kč 

Likvidace betonových sloupků 5.000,-Kč 
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Položka  Částka v Kč 

Zavedení elektriky na pozemek (svépomocí výkopy a ostatní 

práce s tím spojené) 

10.000,-Kč 

Celková výše předpokládaných výdajů činní 174.900,- 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, žlaby, svody, 
obložení venkovních stěn palubkami, dokončení verandy, nátěr, úpravy 
interiéru…..) 

 Vybudování prostoru okolo ohniště s lavicemi a grilem 
 Vybudování kladiny pro malé psy 

 Nákup venkovního koše na psí exkrementy 

 

Usnesení č. 09-02/2016/ČS ze dne 19.03.2016 

Členská schůze po projednání  

schvaluje   plán rozpočtu na rok 2016, 

a souhlasí   s navrženými účetními položkami a plánem všech výdajů. 

 

Bod č. 10 –Revizní zpráva 

 

Projednání: 

L. Kotoučková předložila revizní zprávu za období do 31.12.2015, tato zpráva tvoří 
přílohu zápisu. 

Revizorka klubu, L. Kotoučková, zpracovala kompletní inventarizaci stavu majetku ke 
dni 31.12.2015. Soupis majetku byl předán k nahlédnutí všem zúčastněným 

v průběhu členské schůze. 

V rámci kontroly majetku byly i určené předměty k vyřazení z evidence majetku. 

V evidenci majetku se eviduje majetek s hodnotou vyšší než 500,- Kč. 

Vypracovat revizní zprávu k 31:8:2016. 

 

Usnesení č. 10-02/2016/ČS ze dne 19.03.2016 

Členská schůze po projednání 

Bere na vědomí   revizní zprávu a seznam majetku, 

ukládá   revizorce klubu vypracovat revizní zprávu nejpozději ke dni 31.8.216 a tuto 
revizní zprávu předložit na příští členské schůzi 

a ukládá   revizorce klubu průběžně aktualizovat seznamy majetku. 
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Bod č.11 – Různé 

 

Projednání: 

P. Böhm představil všem členům práce na nových webových stránkách klubu. Byl 
vytvořen nový redakční systém. Součástí nových webových stránek bude kalendář a 
budou vytvořena vazba na FB. Vybraným členům klubu budou vytvořeny uživatelské 

účty k testování nového redakčního systému. Vybraní členové klubu budou moci 
vznést do konce dubna připomínky. 

 

M. Roztočil upozornil na problémy s majiteli psů ve Zbuzanech. Obec Zbuzany chce 
v letošním roce realizovat edukační a osvětovou činnost pro majitele, dále chtějí 

instalovat odpadkové koše na psí exkrementy. Bylo by vhodné, pokud by náš 
kynologický klub mohl zajistit personální kapacity na zabezpečení této plánované 

osvětové akce. 

 

K. Jašková upozornila lektory, ke platby za lektorování musí být realizovány do 15. 

daného měsíce. Pokud lektor nejpozději do 10. nenahlásí počet odlektorovaných 
hodin, nebude možno je proplatit. 

 

 

 

 

 

Schůze byla ukončena v 17:15 hod. 
 

Přílohy k zápisu:  
Příloha č. 1 - Prezenční listina  
           č. 2 – Revizní zpráva 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Zapisovatel:Kateřina Jašková    Ověřovatel: Renáta Horáková 


