Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice –
Rudná, z.s.
ze dne 25. března 2017

Program:
1. Volba zapisovatele a ověřovatele
2. Schválení programu
3. Účetní uzávěrka 2016
4. Vyhodnocení kurzů a činností v roce 2016
5. Výcvikové kurzy v roce 2017
6. Klubová činnost v roce 2017
7. Brigádnická činnost
8. Poskytnutí finanční podpory od Města Rudná a Obce Drahelčice
9. Rozpočet na rok 2017
10.Revizní zpráva
11.Různé
12.Diskuze
Členská schůze byla zahájena ve 13:40 hod. ve Spolkovém domě Rudná. Na schůzi
bylo přítomno celkem 13 členů (příloha č. 1). Celkový počet členů klubu je k dnešnímu
dni 18 řádných členů, z toho 18 členů s hlasovacím právem.
Přítomni:
A. Kopejtková, J. Benda, R. Horáková, K. Jašková, M. Ježek, L. Kotoučková,
M. Kotrbová, M. Novotná, M. Roztočil, D. Vartyan, D. Vlčková, K. Zavadilová,
H. Freudenfeldová
Omluveni:
M. Fojt, D. Dohnalová, J. Fišer
Neomluveni:
H. Gawdunová, E. Grittnerová
Členská schůze je usnášení schopná.
Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Projednání:
Předsedkyně klubu navrhla jako zapisovatele M. Ježka a jako ověřovatele zápisu R.
Horákovou.
Usnesení č. 01-01/2017/ČS ze dne 25.3.2017
Členská schůze po projednání
schvaluje jako zapisovatele M. Ježka 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 2016
2. Vyhodnocení kurzů a činností v roce 2016
3. Výcvikové kurzy v roce 2017
4. Klubová činnost v roce 2017
5. Brigádnická činnost
6. Poskytnutí finanční podpory od Města Rudná a Obce Drahelčice
7. Rozpočet na rok 2017
8. Revizní zpráva
9. Různé
10.Diskuze
Usnesení č. 02-01/2017/ČS ze dne 25.03.2017
Členská schůze po projednání:
schvaluje program jednání členské schůze
Bod č. 3 – Účetní uzávěrka 2016
Projednání:
K. Jašková informovala přítomné o stavu finanční hotovosti v pokladně a na
bankovním účtu ke dni 31.12.2016.
Stav hotovosti v pokladně činil

17.464,00 Kč

Stav bankovního účtu činil

17.378,00 Kč

(celkem 34.842,00 Kč)
Struktura příjmů 2016:
Položka

Skutečná

Sníženo /

částka

navýšeno

62.270,61 Kč

62.270,61 Kč

0,- Kč

8.000,-Kč

10.450,-Kč

2.450,- Kč

55.000,-Kč

80.100,-Kč

25.100,- Kč

27.000,-Kč

23.700,-Kč

-3.300,- Kč

Vlastní činnost – výcvik obran

5.000,-Kč

5.800,-Kč

800,- Kč

Poplatky za pořádané soutěže a další

8.000,-Kč

4.330,-Kč

-3.670,- Kč

Příspěvek na činnost od města Rudná

9.600,-Kč

9.600,-Kč

0,-Kč

Příspěvek na činnost od města

5.000,-Kč

5.000,-Kč

0,- Kč

10.000,-Kč

0,-Kč

-10.000,- Kč

0,-Kč

1,44 Kč

+1,44 Kč

Převod zůstatku z rozp. roku 2015
Členské příspěvky
Vlastní činnost – školička a výcvik

Plánovaná výše

poslušnosti
Vlastní činnost – agility

aktivity

Drahelčice
Dotace z fondu Hejtmana
Středočeského kraje
úroky
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Položka

Plánovaná výše

Vrácení nájemného za pozemek
Celková výše předpokládaných

Skutečná

Sníženo /

částka

navýšeno

0,-

333,-

333,- Kč

189.870,61 Kč

201.585,05 Kč

11.714,44

příjmů činní

Kč

Struktura výdajů 2016:
Položka

Plánovaná výše

Provozní náklady klubu (webhosting,

Skutečná

Sníženo /

částka

navýšeno

3.000,-Kč

3.041,-Kč

41,- Kč

400,-Kč

495,-Kč

95,- Kč

2.000,-Kč

2.514,-Kč

514,-Kč

5.000,-Kč

8.925,-Kč

3.925,- Kč

5.000,-Kč

1.314,-Kč

-3.686,- Kč

45.000,-Kč

61.358,-Kč

16.358,- Kč

Reprefond

2.000,-Kč

2.036,-Kč

36,- Kč

Propagační materiály

5.000,-Kč

4.960,-Kč

-40,- Kč

Úprava klubovny a úschoven překážek

25.000,-Kč

27.880,-Kč

2.850,- Kč

Nákup

10.000,-Kč

28.280,-Kč

18.280,- Kč

12.000,-Kč

0,-Kč

-12.000,- Kč

7.000,-Kč

6.585,-Kč

-415,- Kč

10.000,-Kč

0,-Kč

-10.000,- Kč

Náklady na uspořádání Psího dne

5.000,-Kč

2.657,-Kč

-2.343,- Kč

Výroba plastové informační tabule na

9.000,-Kč

0,-Kč

-9.000,- Kč

10.000,-Kč

1.678,-Kč

-8.322,- Kč

4.500,-Kč

5.974,-Kč

1.474,- Kč

5.000,-Kč

0,-Kč

-5.000,- Kč

10.000,-Kč

0,-Kč

-10.000,- Kč

0,-Kč

6.245,-Kč

6.245,- 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

a

oprava

překážek,

včetně

nákupu kyn. pomůcek
Oděv pro figuranta (dotace od města)
Náklady na Drahelskou tlapku
Náklady na uspořádání neoficiálních
závodů AGI

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

Plánovaná výše

Skutečná

Sníženo /

částka

navýšeno

Platba za nájem pozemku

0,-Kč

333,-Kč

333,- Kč

Kultivace pozemku

0,-Kč

1.968,-Kč

1.968,- Kč

0,- Kč

500,-Kč

500,- Kč

174.900,- Kč

166.743,- Kč

-8.157,- Kč

Členský příspěvek MAS
Celková výše předpokládaných
výdajů činní

Celkové příjmy:
201.585,05 Kč
Celkové výdaje:
166.743,- Kč
V roce 2016 hospodařil klub se ziskem 34.842,05 Kč
V únoru 2017 byla podána na Finanční úřad pro Prahu západ informace o
nezdanitelných příjmech klubu za rok 2016.
Usnesení č. 03-01/2017/ČS ze dne 25.3.2017
Členská schůze po projednání
bere na vědomí a schvaluje předloženou účetní uzávěrku za rok 2016.
Bod č. 4 – Vyhodnocení kurzů a činností v roce 2016
Projednání:
R. Horáková informovala o stávající nabídce kurzů. O kurzy stále trvá zájem. Občas
jsou kladeny dotazy na individuální tréning. Bohužel vzhledem k dostatku lektorů a
časových kapacit stávajících lektorů je a bude nabídka kurzů ponechána v tomto
rozsahu.
V loňském roce se již tradičně uskutečnily jednorázové akce pořádané naším klubem.
Jednalo se o dubnový závod o Drahelskou tlapku a o říjnový Psí den.
Usnesení č. 04-01/2017/ČS ze dne 25.3.2017
Členská schůze po projednání
bere na vědomí vyhodnocení kurzů a činností klubu za rok 2016
ukládá výboru klubu zpracovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření klubu za rok
2016.
Bod č. 5 – Výcvikové kurzy v roce 2017
Projednání:
R. Horáková informovala o kurzech, které budou zajišťovány klubem v roce 2017.
Jedná se o standardní portfolio.
Členové se dotazovali, jak budou probíhat kurzy obran, neboť neprobíhají
nepravidelně, jsou různě rušeny, nefunguje komunikace mezi zájemci a lektorem.
K. Zavadilová informovala přítomné o kurzu obran. J. Prager byl informován o
povinnostech lektora a o pravidlech a podmínkách, za kterých se může kurz konat.
Dále s J. Pragerem byla podepsána smlouva pouze do konce června. Pokud nebudou
dodržována stanovená pravidla a povinnosti lektora, bude tento kurz bez náhady
zrušen.
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Usnesení č. 05-01/2017/ČS ze dne 25.3.2017
Členská schůze po projednání
bere na vědomí a schvaluje informaci o výcvikových kurzech na rok 2017
Bod č. 6 – Klubová činnost v roce 2017
Projednání:
R. Horáková informovala o připravovaných aktivitách v roce 2017.
Tradiční závod o Drahelskou tlapku se uskuteční 22.4.2017. Pro zajištění závodu je
potřeba asistence členů klubu. Po projednání jednotlivých činností se členové klubu
dohodli na následujícím:
Vytýčení krátké trati – Katka Jašková
Vytýčení dlouhé trati - Renata Horáková, Michal Ježek
Odvytyčování - D. Vartyan
Občerstvení, veterinární kontrola D. Vlčková
Pokladna, registrace – K. Zavadilová, K. Jašková
Startér a servis pro závodníky – M. Ježek
Fyzické kontroly – D. Vlčková, A. Kopejtková + někdo
K uskutečnění závodu jsou všechny povolení získány. Všem členům bude poslán email se všemi důležitými informacemi.
Dále R. Horáková informovala členy o nabídce uspořádat v areálu cvičiště seminář
Hoopers. Lektorkami by byly K. Lerlová a E. Vernerová. Jednalo by se o celodenní
seminář pro všechny zájemce. Seminář by se uskutečnil v květnu.
Členové klubu se k nabídce vyjádřili pozitivně a souhlasí s uspořádáním semináře
v areálu cvičiště.
Dále R. Horáková tlumočila členům dotaz, který byl položen naší bývalou lektorkou
klikrtréningu, zda by bylo možné v areálu cvičiště případně provozovat coursing.
Jedná se zatím o předběžné zjištění, neboť cvičiště nesplňuje ideální podmínky pro
výcvik.
K. Zavadilová informovala, že v září bude opět uspořádán den otevřených dveří – Psí
Den s jarmarkem. Jako předcházející roky budou v rámci Dne ukázány kynologické
sporty, dále bude uspořádána soutěž. Zde je také nezbytná součinnost čelnů klubu,
neboť je nutné akci organizačně zabezpečit. Na akci budou osloveni tradiční sponzoři
našeho klubu. Stánky: RobiMaus Rudná, Fordogs Svárov, Veterina Petra Rudná,
Spokojené zvíře Rudná. Pokud někdo z členů má nějaký podnět do programu či
k jarmarku, je nutné o tom informovat K. Zavadilovou.
Usnesení č. 06-01/2017/ČS ze dne 25.3.2017
Členská schůze pro projednání
souhlasí s plánem klubových činností v roce 2017,
ukládá výboru klubu organizačně zabezpečit a uspořádat 8. ročník Drahelské tlapky
ukládá výboru klubu organizačně zabezpečit a uspořádat Psí den s jarmarkem.
Bod č. 7 – Brigádnická činnost
Projednání:
K. Zavadilová informovala o hlavních aktivitách v rámci brigádnické činnost v roce
2017. Činnosti budou zaměřeny na konečné celkové úpravy klubovny a pozemku,
vybudování vrátek v severní části plotu z důvodu možnosti odvozu trávy na volné
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prostranství směrem k potoku a další práce vyplývající z provozních potřeb v areálu.
Brigády budou vyhlašovány podle počasí v dubnu, květnu, červnu, září, říjnu a
průběžně dle potřeby a plánovaných aktivit.
Brigády v dubnu: 1. a 8. vždy od 11,30 hodin, s sebou pracovní rukavice, hrábě, pilky
a pily, sekery, pytle na odpad (nejlépe od granulí)
Plánovaná činnost: hrabání listí, prořez stromů a keřů, kompletní úklid úschoven
pomůcek a klubovny, montáž nových regálů, zprovoznění WC, sanace kotců a další.
Usnesení č. 07-01/2017/ČS ze dne 25.3.2017
Členská schůze po projednání
Bere na vědomí informace o brigádnické činnosti
a ukládá výboru klubu informovat členy klubu o plánovaných brigádách v roce 2017
dle „Pravidel pro brigádnickou činnost“.
Bod č. 8 – Poskytnutí finanční podpory od Města Rudná a Obce Drahelčice
Projednání:
R. Horáková informovala o přidělení příspěvku na činnost městem Rudná. Město
Rudná přidělilo našemu klubu příspěvek ve výši Kč 10.000,-. Příspěvek na činnost je
účelově vázána k nákupu agility překážek (byly vybrány houpačka a kruh).
Dále byla klubu přidělena dotace od obce Drahelčice ve výši 8.000,- Kč. Tento
příspěvek na činnost je účelově vázán na celoroční podporu činnosti klubu, zejména
pak na uspořádání závodu o Drahelskou tlapku a Psího dne.
Usnesení č. 08-01/2017/ČS ze dne 25.3.2017
Členská schůze pro projednání
bere na vědomí informace o poskytnutí finanční podpory od Města Rudná a Obce
Drahelčice.
a ukládá pokladní klubu řádně evidovat a vyúčtovat přidělené dotace.
Bod č. 9 – Rozpočet na rok 2017
Projednání:
K. Zavadilová seznámila přítomné s rozpočtem na rok 2017.
Z loňského roku bylo převedeno 34.842,05 Kč.
Stav pokladny ke dni 28. února 2017: 24.631,00 Kč
Stav bankovního účtu ke dni 28. února 2017: 27.802,31 Kč.
K datu 28.2.2017: příjmy: 36.560,26,-Kč výdaje: 19.812,-Kč.
Předpokládané příjmy:
Položka
Převod zůstatku z roku 2016
Členské příspěvky
Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti
Vlastní činnost – agility

Částka v Kč
34.842,- Kč
9.000,-Kč
60.000,-Kč
25.000,- Kč
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Vlastní činnost – výcvik obran

5.000,- Kč

Poplatky za pořádané soutěže a další aktivity

5.000,- Kč

Příspěvek na činnost od města Rudná
Příspěvek na činnost od města Drahelčice
Celková výše předpokládaných příjmů činní

Předpokládané výdaje:
Položka
Provozní náklady klubu (webhosting, publikace, atd.)
Bankovní poplatky

10.000,- Kč
8.000,-Kč
156.842,-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

7.000,- Kč

servisu sekačky, traktůrku a benzinové kosy
Mzdové náklady

50.000,- Kč

Reprefond

3.000,- Kč

Propagační materiály

5.000,- Kč

Úprava klubovny vč. Nákupu vybavení interiéru a venkovní

15.000,- Kč

nátěr malé úschovny překážek
Nákup a oprava překážek, včetně nákupu kyn. Pomůcek
Nákup houpačky a kruhu (dotace od města Rudná)

5.000,- Kč
10.000,- Kč

Náklady na Drahelskou tlapku

4.000,- Kč

Náklady na pořádání Psího dne

4.000,- Kč

Výroba plastového poutače KKDR na střechu klubovny

8.000,- Kč

Nákup materiálu na vrátka v plotu sever a na malou kladinu

5.000,- Kč

Likvidace 4 ks betonových sloupů
Zavedení elektřiny na pozemek (svépomocí výkopy a ostatní

5.000,-Kč
10.000,-Kč

práce s tím spojené)
Kultivace pozemku

2.000,- Kč

Platba za nájem pozemku

333,- Kč

Členský příspěvek MAS

500,- Kč

Celková výše předpokládaných výdajů činní

145.233,-Kč

V roce 2017 předpokládáme nákup materiálů, nářadí a pomůcek k níže uvedeným
úpravám a opravám hmotného majetku:
-

nátěr venkovního pláště malé úschovny pomůcek
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-

dokončení celkové rekonstrukce klubovny (žlaby, svody, nová okna, obložení
venkovních stěn palubkami, dokončení verandy, nátěr, úpravy a zařízení
interiéru…..)

-

vybudování kladiny pro malé psy

-

vybudování vrátek v severní části plotu

Usnesení č. 9-01/2017/ČS ze dne 25.3.2017
Členská schůze po projednání
schvaluje plán rozpočtu na rok 2017
souhlasí s navrženými účetními položkami a plánem všech výdajů.
Bod č. 10 –Revizní zpráva
Projednání:
L. Kotoučková předložila revizní zprávu k 31.12.2016, tato zpráva tvoří přílohu zápisu.
Soupis inventarizace stavu majetku ke dni 31.12.2016 byl předán k nahlédnutí všem
zúčastněným v průběhu členské schůze.
Informace L- Kotoučková:
M. Roztočil vykonává funkci revizora od 1.1.2017 a informoval, že bude předložen
návrh na způsob ukládání movitých věcí ve skladech, což bude řešeno na brigádách
1.a 8.4.
Usnesení č. 10-01/2017/ČS ze dne 25.3.2017
Členská schůze po projednání
Bere na vědomí revizní zprávu a seznam majetku
a ukládá revizorovi klubu M. Roztočilovi připravit revizní zprávu na příští členskou
schůzi.
Bod č.11 – Různé
Projednání:
K. Jašková upozornila, že uklízení psích výkalů v areálu je stále problém. Je nezbytné
upozorňovat na úklid během výukových hodin.

Schůze byla ukončena v 16:15 hod.
Přílohy k zápisu:
Příloha č. 1 - Prezenční listina
č. 2 – Revizní zpráva

Zapisovatel: Michal Ježek

Ověřovatel: Renáta Horáková
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