Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice –
Rudná, z.s.
ze dne 26. listopadu 2016

Program:
1. Volba zapisovatele a ověřovatele
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti klubu v roce 2016
4. Stav příjmů a výdajů
5. Revizní zpráva
6. Harmonogram výcvikových kurzů do konce roku 2016
7. Vyhodnocení brigádnické činnosti za rok 2016
8. Informace o podporách na činnost v roce 2017
9. Plán rozpočtu na rok 2017
10.Plán činnosti v roce 2017
11.Různé
Členská schůze byla zahájena ve 14 hod. ve Spolkovém domě Rudná. Celkový počet
členů klubu je k dnešnímu dni 22 řádných členů, z toho 21 členů s hlasovacím právem.
Na schůzi bylo přítomno celkem 13 členů (příloha č. 1), z toho 12 s hlasovacím právem.
Přítomni: J. Benda, A. Bendová, D. Dohnalová, M. Fojt, R. Horáková,
K. Jašková, M. Ježek, A. Kopejtková, M. Novotná, J. Prager, M. Roztočil,
D. Vlčková, K. Zavadilová
Omluveni: L. Kotoučková, D. Vartyan, P. Böhm, J. Fišer, M. Kotrbová, J. Pelák
Neomluveni: H. Gawdunová, E. Grittnerová, O. Petržela
Členská schůze je usnášení schopná.

Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Projednání:
Předsedkyně klubu navrhla jako zapisovatele K. Jaškovou a jako ověřovatele zápisu
M. Fojta.
Usnesení č. 01-04/2016/ČS ze dne 26.11.2016
Členská schůze po projednání
schvaluje jako zapisovatele K. Jaškovou a ověřovatele zápisu M.Fojta.
Bod č. 2 - Schválení programu
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Projednání:
Předsedkyně klubu seznámila přítomné s návrhem programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informace o činnosti klubu v roce 2016
Stav příjmů a výdajů
Revizní zpráva
Harmonogram výcvikových kurzů do konce roku 2016
Vyhodnocení brigádnické činnosti za rok 2016
Informace o podporách na činnost v roce 2017
Plán rozpočtu na rok 2017
Plán činnosti v roce 2017
Různé

Usnesení č. 02-04/2016/ČS ze dne 26.11.2016
Členská schůze po projednání
schvaluje

program jednání členské schůze.

Bod č. 3 - Informace o činnosti klubu v roce 2016
R.Horáková informovala o dubnovém 7.ročníku závodu o Drahelskou tlapku. Vzhledem
k požadavku LČR jsme byli nuceni na poslední chvíli změnit trasu průběhu závodu.
Naštěstí vše proběhlo bez komplikací a ke spokojenosti jak závodníků, tak LČR. Závod
ale znepříjemnila obyvatelka RD nedaleko hájenky – zástupným problémem je
parkování vozidel.
K. Zavadilová informovala o akci Psí den, jehož 3. ročník probíhal pod zamračenou a
chvílemi deštivou oblohou, přišlo asi přes 40 návštěvníků, kteří se přišli podívat na
ukázky členů našeho spolku z poslušnosti, obrany, agility. Všichni předvedli vzorně
vycvičené, poslušné a šikovné psy. Dog dancing Kateřiny Dohnalové a její úžasné Belly
byl odměněn velkým potleskem. Martin Roztočil s Kessy předvedli ukázku novinky Dog
fitness. Značný zájem návštěvníků o cvičení na balonech jsme museli z časových
důvodu ukončit, aby mohla začít oblíbená soutěž Pes Šikulka, kterou připravila Dana
Dohnalová a soutěžící i diváci se pobavili. Nechybělo předvedení agility na profesionálně
připraveném parkuru a poté si někteří zájemci pro svojí zábavu vyzkoušeli záludnosti
agility. Stánky Robimaus, ForDogs, Veterina Petra, Medová pekárna, Korálky pro radost
navodily atmosféru jarmarku nabídkou svého zboží. Na závěr jsme se sešli u sálajícího
ohniště a při opékání buřtů jsme i s návštěvníky zhodnotili Psí den jako úspěšnou,
příjemnou a zábavnou akci, kterou budeme i příští rok opakovat.
R.Horáková sdělila, že v průběhu srpna byla úspěšně dokončena registrace na
rejstříkový soud. Nyní máme vše řádně zaevidováno a byli jsme oficiálně přejmenováni
na Kynologický klub Drahelčice-Rudná, z.s.
Dále informovala, že výbor klubu podal žádost o vstup do MAS Jihozápad. Programový
výbor MAS Jihozápad schválil přijetí dne 1.11.2016. Členství v MAS Jihozápad zajistí
klubu možnost čerpat finanční dotace v souladu s vyhlášenými programovými výzvami
MAS.
R. Horáková otevřela problematiku provozních záležitostí klubu. Nejprve byly
projednávány problémy v kurzem obran. Bylo konstatováno, že není v tuto chvíli
zřejmé, ve kterém termínu obrany probíhají. Dále se diskuze rozšířila o problémy
s komunikací figuranta s účastníky kurzu. Dosud se stávalo, že někteří dorazili na
hodinu a ta se nekonala. Dále jsou nejasnosti v platbách za kurz.
J. Prager sdělil, že nyní se obrany konají v neděli od 10 hodin.
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Členové klubu požadují, aby figurant J. Prager lépe komunikoval s lidmi, kteří navštěvují
jeho hodiny. Pokud budou hodiny rušeny, tak musí být dána tato informace předem na
naše webové stránky. Zároveň je nezbytné od lidí, kteří navštěvují hodiny obran, získat
kontakty a zaslat jim vždy e-mail se změnami hodin.
R. Horáková dodělá přihlášky, které si bude nechávat J. Prager od nových klientů na
obranách vyplňovat.
R. Horáková informovala, že poslední dobou se velmi často stává, že zůstanou po
výcviku otevřené odkládací kotce a někdy i nedostatečně zabezpečené úschovny
překážek. Proto je nutné, aby po ukončení výcviku vždy výcvikář vždy zkontroloval, že
jsou kotce a úschovny překážek řádně uzavřené. Po ukončení každého kurzu výcvikář
zajistí vynesení všech odpadkových košů.
K. Jašková opětovně připomněla, že stále platí odsouhlasený zákaz pouštění dospělých
psů na volno, což se stále porušuje.
Usnesení č. 03-04/2016/ČS ze dne 26.11.2016
Členská schůze po projednání
bere na vědomí

informace o činnosti klubu v roce 2016,

ukládá
J. Pragerovi lépe zabezpečit chod kurzu obran a řádně evidovat přítomnost
zájemců,
ukládá

R. Horákové zpracovat přihlášku na obrany,

ukládá
každému výcvikáři zkontrolovat areál – uzavření kotců, zamčení úschoven,
uzamčení klubovny a zajištění vynesení odpadkových košů
a nařizuje

zákaz dospělého psa na volno po dobu výcviku.

Bod č. 4 – Stav příjmů a výdajů
Projednání:
Předsedkyně klubu informovala přítomné o stavu finanční hotovosti v pokladně a na
bankovním účtu.
Stav poklady ke dni 5. listopadu 2016 činí Kč 35.780,-Kč.
Stav bankovního účtu ke dni 31. října 2016 činí Kč 4.534,79 Kč.
Struktura příjmů 2016:
Položka

Plánovaná výše

Aktuální
Částka v Kč

Předpokládaná

Sníženo /

výše do konce

navýšeno

roku
Převod zůstatku z rozp.

62.270,61 Kč

62.270,61 Kč

62.270,61 Kč

0,-Kč

8.000,-Kč

10.450,-Kč

10.500,-Kč

2.500,-Kč

55.000,-Kč

74.500,-Kč

77.500,-Kč

22.500,-Kč

27.000,-Kč

19.900,-Kč

22.000,-Kč

-5.000,-Kč

roku 2015
Členské příspěvky
Vlastní
školička

činnost
a

–

výcvik

poslušnosti
Vlastní činnost – agility
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Položka

Plánovaná výše

Aktuální
Částka v Kč

Předpokládaná

Sníženo /

výše do konce

navýšeno

roku
Vlastní činnost – výcvik

5.000,-Kč

4.800,-Kč

4.800,-Kč

-200,-Kč

8.000,-Kč

4.330,-Kč

4.330,-Kč

-3.670,-Kč

9.600,-Kč

9.600,-Kč

9.600,-Kč

0,-Kč

5.000,-Kč

5.000,-Kč

5.000,-Kč

0,-Kč

10.000,-Kč

0,-Kč

0,-Kč

-10.000,-Kč

0,-Kč

1,18 Kč

1,50 Kč

1,50 Kč

0,-

333,-

333,-

333,-

189.870,61 Kč

191.184,79 Kč

196.335,11 Kč

6.464.50 Kč

obran
Poplatky

za

pořádané

soutěže a další aktivity
Příspěvek na činnost od
města Rudná
Příspěvek na činnost od
města Drahelčice
Dotace

z fondu

Hejtmana
Středočeského kraje
úroky
Vrácení nájemného za
pozemek
Celková

výše

předpokládaných
příjmů činní

Struktura výdajů 2016:
Položka

Plánovaná

Aktuální

Předpokládaná

Sníženo /

výše

Částka

výše do konce

navýšeno

roku
Provozní

náklady

(webhosting,

klubu

3.000,-Kč

2.285,-Kč

3.500,-Kč

500,-Kč

400,-Kč

394,-Kč

420,-Kč

20,-Kč

2.000,-Kč

2.514,-Kč

2.700,-Kč

700,-Kč

5.000,-Kč

8.925,-Kč

8.925,-Kč

3.925,-Kč

5.000,-Kč

488,-Kč

700,-Kč

-4.300,-Kč

45.000,-Kč

50.758,-Kč

56.000,-Kč

11.000,-Kč

publikace,

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

opravných

materiálů, barev, ředidel,
štětců…
Pohonné hmoty a provozní
kapaliny a propanbutan,
včetně servisu sekačky a
traktoru
Mzdové náklady
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Položka

Plánovaná

Aktuální

Předpokládaná

Sníženo /

výše

Částka

výše do konce

navýšeno

roku
Reprefond

2.000,-Kč

1.116,-Kč

2.000,-Kč

0,-Kč

Propagační materiály

5.000,-Kč

4.960,-Kč

4.960,-Kč

-40,-Kč

a

25.000,-Kč

25.710,-Kč

30.000,-Kč

5.000,-Kč

Nákup a oprava překážek,

10.000,-Kč

28.280,-Kč

28.280,-Kč

18.280,-Kč

12.000,-Kč

0,-Kč

0,-Kč

-12.000,-Kč

7.000,-Kč

6.585,-Kč

6.585,-Kč

-415,-Kč

10.000,-Kč

0,-Kč

0,-Kč

-10.000,-Kč

5.000,-Kč

2.657,-Kč

2.657,-Kč

-2.343,-Kč

9.000,-Kč

0,-Kč

0,-Kč

-9.000,-Kč

10.000,-Kč

1.678,-Kč

1.678,-Kč

-8.322,-Kč

4.500,-Kč

5.974,-Kč

5.974,-Kč

1.474,-Kč

5.000,-Kč

0,-Kč

0,-Kč

-5.000,-Kč

10.000,-Kč

0,-Kč

0,-Kč

-10.000,-Kč

Nákup křovinořezu

0,-Kč

6.245,-Kč

6.245,-Kč

6.245,-Kč

Platba za nájem pozemku

0,-Kč

333,-Kč

333,-Kč

333,-Kč

Kultivace pozemku

0,-Kč

1.968,-Kč

1.968,-Kč

1.968,-Kč

174.900,- Kč

150.870,-Kč

162.925,-Kč

-11.975,- Kč

Úprava

klubovny

úschoven překážek
včetně

nákupu

kyn.

pomůcek
Oděv pro figuranta
(dotace od města)
Náklady na Drahelskou
tlapku
Náklady na uspořádání
neoficiálních závodů AGI
Náklady na uspořádání
Psího dne
Výroba

plastové

informační tabule na vrata
areálu
Nákup materiálu na gril,
lavičky a stůl
Nákup tří popelnic na
odpadky + odpakový koš
venkovní
Likvidace betonových
sloupků
Zavedení elektriky na
pozemek (svépomocí
výkopy a ostatní práce
s tím spojené)

Celková výše
předpokládaných
výdajů činní
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Usnesení č. 04-04/2016/ČS ze dne 26.11.2016
Členská schůze po projednání
bere na vědomí
souhlasí

příjmy a výdaje, které byly v uvedeném období realizovány,

se stávajícím rozpočtem, včetně jeho rozpočtových opatřeních na rok 2016

a ukládá hospodářce klubu předložit závěrečnou účetní uzávěrku za rok 2016 na první
členské schůzi v roce 2017, nejpozději však do 31.3.2017.

Bod č. 5 – Revizní zpráva
Projednání:
Vzhledem k omluvě revizorky klubu na jednání informovala přítomné o závěrech z revize
provedené dne 30. října 2016 předsedkyně klubu K.Zavadilová.
Revizní zprávu zpracovala L. Kotoučková – zpráva tvoří přílohu zápisu.
Usnesení č. 05-04/2016/ČS ze dne 26.11.2016
Členská schůze pro projednání
bere na vědomí předloženou revizní zprávu, zpracovanou ke dni 30.10.2016, která
tvoří přílohu tohoto zápisu
a ukládá
revizorce klubu provést aktualizaci inventarizace majetku k 31.12.2016 a
závěrečnou revizní zprávu za rok 2016, včetně aktualizace majetku předložit na
1. členské schůzi v roce 2017.

Bod č. 6 – Harmonogram výcvikových kurzů do konce roku 2016
Projednání:
Veškeré kurzy budou v letošním roce ukončeny ke dni 18.12.2016 (neděle).
V novém kalendářním roce budou zahájeny v týdnu od 2.1.2017 (školička a poslušnost
7.1.2017)
Usnesení č. 06-04/2016/ČS ze dne 26.11.2016
Členská schůze po projednání
Bere na vědomí

informaci o harmonogramu kurzů do konce roku 2016.

Bod č. 7 - Vyhodnocení brigádnické činnosti v roce 2016
Projednání:
Předsedkyně 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 v hotovosti 200,-Kč do pokladny klubu.
Pokud člen nemá možnost odpracovat brigádnické hodiny ve vyhlášených termínech, je
možnost po předchozí dohodě s K. Zavadilovou, vykonávat potřebné práce v jiných
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termínech. Jsou členové, kteří se velmi aktivně zapojují do úprav a zároveň, jsou
členové, kteří mají problém s hodinami. Předsedkyně osobně s jednotlivými členy
projedná aktuální stav odpracovaných brigádnických hodin.
Předsedkyně dále informovala, že poslední brigády v roce 2016 se uskuteční 3.12 a
10.12. vždy po ukončení výcviku. Členové klubu byli informováni e-mailem ze dne
15.11.2016.
Usnesení č. 07-04/2016/ČS ze dne 26.11.2016
Členská schůze po projednání
Ukládá
předsedkyni klubu a pokladní klubu individuálně s každým členem klubu
projednat počet odpracovaných brigádnických hodin a případně určit výši plateb za
neodpracované brigádnické hodiny v roce 2016.

Bod č. 8 – Informace o podporách na činnost v roce 2017
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 6.10.2016. Kynologický klub požaduje příspěvek ve výši 20.000,- Kč
na výcvikové pomůcky pro agility.
Zároveň byla podána žádost o poskytnutí příspěvku na uspořádání akce Drahelské
tlapky 2017 ve výši 8.000,- Kč. Žádost byla adresována obci Drahelčice.
Usnesení č. 08-04/2016/ČS ze dne 26.11.2016
Členská schůze po projednání
bere na vědomí informaci o podání žádosti na poskytnutí finanční podpory od Města
Rudná v roce 2017,
bere na vědomí
Drahelčice

informaci o podání žádosti na poskytnutí finanční podpory od obce

a ukládá výboru klubu informovat klub o stavu jednotlivých žádostí o dotace na první
schůzi v roce 2017.

Bod č. 9 – Plán rozpočtu na rok 2017
Projednání:
K. Zavadilová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2017.
Předpokládané příjmy:
Položka
Převod zůstatku z rozp. roku 2016
Členské příspěvky
Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti
Vlastní činnost – agility

Částka v Kč
24.000,- Kč
8.000,-Kč
70.000,-Kč
20.000,- Kč
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Vlastní činnost – výcvik obran

5.000,- Kč

Poplatky za pořádané soutěže a další aktivity

4.000,- Kč

Příspěvek na činnost od města Rudná
Příspěvek na činnost od města Drahelčice
úroky

20.000,- Kč
8.000,-Kč
2,- Kč

Celková výše předpokládaných příjmů činní
Předpokládané výdaje:
Položka
Provozní náklady klubu (webhosting, publikace, atd.)
Bankovní poplatky

159.002,- Kč

Částka v Kč
3.000,- Kč
400,- Kč

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

3.000,- Kč

Nákup opravných materiálů, barev, ředidel, štětců…

5.000,- Kč

Pohonné hmoty a provozní kapaliny a propanbutan, včetně

2.500,- Kč

servisu sekačky
Mzdové náklady

60.000,- Kč

Reprefond

3.000,- Kč

Propagační materiály

5.000,- Kč

Úprava klubovny a úschoven překážek

10.000,- Kč

Nákup a oprava překážek, včetně nákupu kyn. pomůcek

10.000,- Kč

Nákup překážek na agility (dotace od města)

25.000,- Kč

Náklady na Drahelskou tlapku

8.000,- Kč

Náklady na uspořádání Psího dne

5.000,- Kč

Výroba plastové informační tabule na vrata areálu

8.000,- Kč

Likvidace betonových sloupků
Kultivace pozemku
Platba za nájem pozemku
Činnosti spojené s elektrifikací pozemku
Celková výše předpokládaných výdajů činní

5.000,-Kč
2.000,- Kč
333,- Kč
2.000,- Kč
157.233,- Kč

V roce 2017 je předpokládán nákup materiálů, nářadí a pomůcek k níže uvedeným
úpravám a opravám hmotného majetku:
−
−
−
−
−

oprava a nátěr venkovního pláště malé úschovny pomůcek
nátěr venkovního pláště kontejneru
dokončení rekonstrukce klubovny (obložení venkovních stěn palubkami, nátěr,
úpravy interiéru, nákup nábytku…..)
doplnění zatravnění celé plochy areálu
realizace činností spojený s elektrifikací pozemku
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Usnesení č. 09-02/2016/ČS ze dne 26.11.2016
Členská schůze po projednání
schvaluje plán rozpočtu na rok 2017,
souhlasí

s navrženými účetními položkami a plánem všech výdajů za hmotný majetek

a ukládá výboru klubu připravit konečný návrh rozpočtu na rok 2017 a předložit ho na
první členské schůzi v roce 2017, nejpozději však do 31.3.2017.

Bod č. 10 – Plán činnosti v roce 2017
Projednání:
R. Horáková informovala o připravovaných aktivitách v roce 2017.
V roce 2017 bude nabídka kurzů identická jako v roce 2017. I v příštím roce budou
nabízeny kurzy základního výcviku – miniškoličky, školičky, poslušnosti pro dospělé psy
a obrany. Dále bude zajišťován výcvik agility.
Dne 22.4.2017 se uskuteční již 8. ročník Drahelské tlapky. Jako každý rok se na
přípravě a realizaci závodu budou podílet všichni členové klubu.
V říjnu 2017 bude opět uspořádán den otevřených dveří – Psí Den.
K. Zavadilová informovala o hlavních aktivitách v rámci brigádnické činnost v roce 2017.
Činnosti budou hlavně zaměřeny na konečné úpravy klubovny a pozemku.
Brigády budou vyhlašovány průběžně dle potřeby a plánovaných aktivit.
Usnesení č. 10-04/2016/ČS ze dne 26.11.2016
Členská schůze pro projednání
souhlasí

s plánem činnosti v roce 2017,

ukládá

R. Horákové organizačně zabezpečit a připravit 8. ročník Drahelské tlapky,

ukládá

výboru klubu přípravu Psího dne,

souhlasí

s plánem brigád na rok 2017,

ukládá výboru klubu informovat členy klubu o plánovaných brigádách v roce 2017 dle
„Pravidel pro brigádnickou činnost“.

Schůze byla ukončena v 16:30 hod.
Přílohy k zápisu:
Příloha č. 1 - Prezenční listina
č. 2 – Revizní zpráva

Zapisovatel: Kateřina Jašková

Ověřovatel: Miroslav Fojt
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