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

Program:
1. Volba zapisovatele a ověřovatele
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti klubu v roce 2017
4. Stav příjmů a výdajů
5. Revizní zpráva
6. Harmonogram výcvikových kurzů do konce roku 2017
7. Vyhodnocení brigádnické činnosti za rok 2017
8. Informace o podporách na činnost v roce 2018
9. Plán rozpočtu na rok 2018
10.Plán činnosti v roce 2018
11.Různé
Členská schůze byla zahájena ve 13,30 hod. ve Spolkovém domě Rudná. Celkový
počet členů klubu je k dnešnímu dni 20 řádných členů, z toho 20 členů s hlasovacím
právem. Na schůzi bylo přítomno celkem 14 členů (příloha č. 1), z toho 14
s hlasovacím právem.
Přítomni: J. Benda, D. Dohnalová, H. Freudenfeldová, M. Fojt, R. Horáková, L.
Chrást, K. Jašková, M. Ježek, A. Kopejtková, D. Vartyan, M. Pitráková, M.
Roztočil, D. Vlčková, K. Zavadilová
Omluveni: J. Fišer, L. Kotoučková, M. Kotrbová, M. Novotná
Neomluveni: H. Gawdunová, E. Grittnerová
Členská schůze je usnášení schopná.
Předsedkyně přivítala nové členy klubu M. Pitrákovou a L. Chrásta.
Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Projednání:
Předsedkyně klubu navrhla jako zapisovatele M. Fojta a jako ověřovatele zápisu M.
Ježka.
Usnesení č. 01-02/2017/ČS ze dne 25.11.2017
Členská schůze po projednání
schvaluje jako zapisovatele M. Fojta a ověřovatele zápisu M. Ježka.
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Bod č. 2 - Schválení programu
Projednání:
Předsedkyně klubu představila členům navržený program jednání. K předloženému
programu nevznesl nikdo připomínku.
Usnesení č. 02-02/2017/ČS ze dne 25.11.2017
Členská schůze po projednání:
schvaluje program jednání členské schůze dne 25.11.2017 v této podobě:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informace o činnosti klubu v roce 2017
Stav příjmů a výdajů
Revizní zpráva
Harmonogram výcvikových kurzů do konce roku 2017
Vyhodnocení brigádnické činnosti za rok 2017
Informace o podporách na činnost v roce 2018
Plán rozpočtu na rok 2018
Plán činnosti v roce 2018
Různé

Bod č. 3 - Informace o činnosti klubu v roce 2017
Projednání:
V dubnu jsme pořádali 8. ročník závodu o Drahelskou tlapku. Letošní závod přilákal
opravdové nadšence, neboť vytrvalý déšť a chlad nás provázely od ranních hodin již
při nakládání věcí na cvičáku, až do konce závodu. Promáčené startovní listiny, kafe
naředěné deštěm a k nepoznání do kapucí a pláštěnek zahalení pořadatelé i závodníci
byli se svými čtyřnohými kamarády opravdovými hrdiny, protože všichni dorazili do
cíle obaleni blátem, ale s úsměvem! Ještě jednou děkujeme všem, kdo se podíleli na
přípravě a organizaci.
Psí den – 4. ročník se uskutečnil 23. září. Program byl připraven z ukázek různých
psích sportů a zároveň se uskutečnila oblíbená soutěž Pes šikulka. Byl zajištěn i
jarmark. Pro návštěvníky bylo k dispozici občerstvení a opékání buřtů. Výtěžek
z pořádané akce byl poskytnut psímu útulku ForDogs na Svárově. Na jejich stránkách
je soupis požadovaných darů pro případné zájemce o pomoc.
Pro členy klubu bude připravena vánočně / novoroční procházka se psy někde
v lokalitě Vypich / Chrbiny. Budou poslány informace e-mailem. Prosíme o odpověď,
byť zápornou.
R. Horáková zpracovala Výroční zprávu za rok 2016 a předložila ve stanoveném
termínu na MÚ Rudná a OÚ Drahelčice.
Pozemek námi využívaného areálu, tj. dle Katastru nemovitostí parcela č. 83/7
v katastrálním území Hořelice, byla v roce 2017 převedena na nového vlastníka:
Římskokatolická farnost Rudná – Hořelice. Se zástupcem nového vlastníka bylo
zahájeno jednání o možnostech dalšího pronájmu, o předložení návrhu nové nájemní
smlouvy s finanční kalkulací na využívání uvedeného pozemku. I přes naší urgenci
dosud nemáme odpověď, neznáme stanovisko.
Zatím z tohoto důvodu nebudeme pokračovat v pozemkových úpravách areálu a po
vyjádření nového majitele budeme členy klubu informovat. R. Horáková upozornila, že
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klub je stále povinen vykazovat udržitelnost projektu podpořeného z dotačního titulu
EU, a to do roku 2020.
Přítomní členové se shodli, že celou záležitost by měl shlédnout právník. Navržena
paní advokátka A. Kopejtková, která situaci prostuduje a předloží nám další možný
postup. Také byl předložen návrh o zvážení hledání jiného vhodného pozemku o
výměře cca 3000m2 .
Usnesení č. 03-02/2017/ČS ze dne 25.11.2017
Členská schůze po projednání:
Bere na vědomí informace o činnosti klubu v roce 2017,
Ukládá výboru klubu vstoupit v jednání s advokátkou paní Kopejtkovou,
Ukládá výboru klubu průběžně informovat členy klubu o vývoji.
Bod č. 4 – Stav příjmů a výdajů
Projednání:
Stav poklady ke dni 31. října 2017: Kč 24.252,00
Stav bankovního účtu ke dni 31. října 2017: Kč 8.100,95
Struktura příjmů 2017:
Položka

Plánovaná
výše

Aktuální
Částka v Kč

Předpokládaná
výše do konce
roku

Sníženo /
navýšeno

Převod zůstatku z roku
2016

34.842,- Kč

34.842,- Kč

34.842,- Kč

0,- Kč

9.000,-Kč

8.500,- Kč

8.500,- Kč

-500,- Kč

60.000,-Kč

55.860,- Kč

61.460,- Kč

1.460,- Kč

25.000,- Kč

30.400,- Kč

35.400,- Kč

10.400,- Kč

Vlastní činnost – výcvik
obran

5.000,- Kč

3.000,- Kč

3.000,- Kč

-2.000,- Kč

Poplatky za pořádané
soutěže a další aktivity

5.000,- Kč

2.920,- Kč

2.920,- Kč

-2.080,- Kč

Příspěvek na činnost od
města Rudná

10.000,- Kč

10.000,- Kč

10.000,- Kč

0,- Kč

Příspěvek na činnost od
města Drahelčice

8.000,-Kč

8.000,-Kč

8.000,-Kč

0,- Kč

0,- Kč

1,30 Kč

2,- Kč

2- Kč

Členské příspěvky
Vlastní činnost – školička
a výcvik poslušnosti
Vlastní činnost – agility

Kladné úroky
Vrácení
poplatku
pronájem pozemku

za

0,- Kč

333,- Kč

333,- Kč

333,- Kč

Vratka
zálohy
houpačku

na

0,- Kč

296,- Kč

296,- Kč

296,- Kč

Celková
výše
předpokládaných
příjmů činní

156.842,-Kč

154.152,30 Kč

164.753,- Kč

7.911,- Kč
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Struktura výdajů 2017:
Položka

Provozní náklady klubu
(webhosting, publikace,
atd.)

Plánovaná
výše

Aktuální
Částka

Předpokládan
á výše do
konce roku

Sníženo /
navýšeno

3.000,- Kč

2.554,- Kč

2.554,- Kč

-446,- Kč

400,- Kč

497,- Kč

550,- Kč

150,- Kč

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

3.000,- Kč

324,- Kč

400,- Kč

-2.600,- Kč

Nákup opravných
materiálů, barev, ředidel,
štětců…

5.000,- Kč

3.125,- Kč

3.125,- Kč

-1.875,- Kč

Pohonné hmoty a
provozní kapaliny a
propanbutan, včetně
servisu sekačky,
traktůrku a benzinové
kosy

7.000,- Kč

1.202,- Kč

1.500,- Kč

-5.500,- Kč

50.000,- Kč

72.373,- Kč

82.000,- Kč

32.000,- Kč

Reprefond

3.000,- Kč

1.426,- Kč

2.500,- Kč

-500,- Kč

Propagační materiály

5.000,- Kč

6.800,- Kč

6.800,- Kč

1.800,- Kč

Úprava klubovny vč.
Nákupu vybavení
interiéru a venkovní
nátěr malé úschovny
překážek

15.000,- Kč

12.791,- Kč

15.000,- Kč

0,- Kč

Nákup a oprava
překážek, včetně nákupu
kyn. Pomůcek

5.000,- Kč

0,- Kč

0,- Kč

-5.000,- Kč

Nákup houpačky a kruhu
(dotace od města Rudná)

10.000,- Kč

12.800,- Kč

12.800,- Kč

2.800,- Kč

Náklady na Drahelskou
tlapku

4.000,- Kč

2.974,40 Kč

2.974,40 Kč

-1.025,60 Kč

Náklady na pořádání
Psího dne

4.000,- Kč

1.000,- Kč

1.000,- Kč

-3.000,- Kč

Výroba plastového
poutače KKDR na střechu
klubovny

8.000,- Kč

0,- Kč

0,- Kč

-8.000,- Kč

Nákup materiálu na
vrátka v plotu sever a na
malou kladinu

5.000,- Kč

0,- Kč

0,- Kč

-5.000,- Kč

Bankovní poplatky

Mzdové náklady
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Položka

Plánovaná
výše

Likvidace 4 ks
betonových sloupů

Aktuální
Částka

Předpokládan
á výše do
konce roku

Sníženo /
navýšeno

5.000,-Kč

0,- Kč

0,- Kč

-5.000,- Kč

Zavedení elektřiny na
pozemek (svépomocí
výkopy a ostatní práce
s tím spojené)

10.000,-Kč

0,- Kč

0,- Kč

-10.000,- Kč

Kultivace pozemku

2.000,- Kč

1.200,- Kč

1.200,- Kč

-800,- Kč

Platba za nájem
pozemku

333,- Kč

333,- Kč

333,- Kč

0,- Kč

Členský příspěvek MAS

500,- Kč

500,- Kč

500,- Kč

0,- Kč

Vrácení kurzovného

0,- Kč

1.900,- Kč

1.900,- Kč

1.900,- Kč

Celková výše
předpokládaných
výdajů činní

145.233,-Kč

121.799,40 Kč

135.136,40 Kč

-10.096,60
Kč

Usnesení č. 04-02/2017/ČS ze dne 25.11.2017
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
2017,
a ukládá
hospodářce klubu předložit závěrečnou účetní uzávěrku za rok 2017 na
první členské schůzi v roce 2018, nejpozději však do 31.3.2018.

Bod č. 5 – Revizní zpráva
Projednání:
Revizor M. Roztočil informoval přítomné o závěrech z revize provedené ke dni
31. října 2017.
Revizor M.Roztočil přednesl k diskuzi 2 body
- Peníze vybrané na akci Psí den musí být oficiálně a transparentně vykázány
- Velký nárůst mzdových dokladů
Po diskusi se členové klubu shodli, že příjmy z akce musí být řádně zaneseny do
účetnictví. Mzdové náklady byly vysvětleny zvýšením počtu cvičitelů a úpravě finanční
odměny lektorkám agility.
M. Roztočil informoval o finančních tocích - viz zpráva probrána již dříve.
Závěrečná inventura bude provedena ke konci roku. M. Roztočil připomněl, že by bylo
vhodné připravit seznam věcí, které bude vhodné vyřadit z evidence. Součinnost ve
věci návrhu na vyřazení majetku z evidence poskytnou všichni cvičitelé.
Usnesení č. 05-02/2017/ČS ze dne 25.11.2017
Členská schůze pro projednání:
bere na vědomí předloženou revizní zprávu, zpracovanou ke dni 31.10.2017, která
tvoří přílohu tohoto zápisu,
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bere na vědomí
návrhy na vyřazení majetku z evidence, které předloží členové
klubu, budou řádně posouzeny v rámci provádění závěrečné inventury majetku na
konci roku,
ukládá revizorovi klubu provést aktualizaci inventarizace majetku k 31.12.2017,
ukládá revizorovi klubu zpracovat závěrečnou revizní zprávu za rok 2017, včetně
aktualizace majetku a předložit ji na 1. členské schůzi v roce 2018, nejpozději však do
31.3.2018,
a ukládá hospodářce klubu neprodleně zaevidovat příjmy z akce Psí den a dořešit
tuto záležitost i s obdarovaným útulkem.

Bod č.6 - Harmonogram výcvikových kurzů do konce roku 2017
Projednání :
Veškeré kurzy budou ukončeny 17.12.2017 a znovu zahájeny 6.1.2018.
WC bude zazimováno a tím pádem na celou zimu bude mimo provoz. Předpokládané
znovuotevření bude v dubnu.
Usnesení č. 06-02/2017/ČS ze dne 25.11.2017
Členská schůze po projednání:
bere na vědomí informaci o harmonogramu kurzů na přelomu let 2017-2018.

Bod č. 7 - Vyhodnocení brigádnické činnosti v roce 2017
Projednání:
Předsedkyně 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
nejpozději do 20. ledna následujícího kalendářního roku.
Pokud člen nemá možnost odpracovat brigádnické hodiny ve vyhlášených termínech,
je možnost po předchozí dohodě s K. Zavadilovou, vykonávat potřebné práce v jiných
termínech. Nedodržení těchto pravidel je důvodem k ukončení členství v klubu.
Předsedkyně poděkovala těm členům, kteří se i mimo vyhlášené brigády aktivně podílí
na opravách, úpravách a všech potřebných pracech, které směřují k vylepšování
areálu. Za mimořádný vstřícný přístup a mimořádnou manuální zručnost děkuje J.
Bendovi a M. Fojtovi a panu Petru Horákovi za vynikající gril i lavičky.
Poslední brigáda v tomto roce bude 2. prosince od 11,30 do 13,00 hodin.
R. Horáková upozornila, že při výstavbě nového vodovodu do obce Drahelčice, došlo
stavební firmou k poškození plotu cvičiště u hlavní silnice. Toto poškození již bylo
reklamováno u Technických služeb Rudná. Zatím je přislíbena náprava. Pokud by k
nápravě nedošlo, je nezbytné plot opravit a zajistit tak, aby neproběhl pes na silnici.
Předsedkyně upozornila, že stále není dostatečná zpětná vazba na informativní emaily
od vedení klubu. Členové klubu nereagují na sdělení. Reakce členů na emaily zlepší
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plánování společných akcí. Proto i na vyhlášení poslední brigády je důležité informovat
s předstihem o nepřítomnosti.
Opětovně připomenuto, že členové klubu mohou přijít na brigádu i samostatně po
dohodě s pí Zavadilovou. Kdo již ví, že neodpracoval potřebné hodiny, pak do 15.12.
by měl zaplatit poplatek za neodpracované hodiny K. Jaškové. K. Jašková má též
evidenci odpracovaných hodin.
Usnesení č. 07-02/2017/ČS ze dne 25.11.2017
Členská schůze po projednání:
Ukládá předsedkyni a hospodářce klubu do 17.12.2017 individuálně s každým
členem projednat počet odpracovaných brigádnických hodin a vyčíslit výši plateb za
neodpracované brigádnické hodiny v roce 2017,
Ukládá výboru klubu informovat členy o plánovaných brigádách v roce 2018 dle
„Pravidel pro brigádnickou činnost“.

Bod č. 8 – Informace o podporách na činnost v roce 2018
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 v září 2017. Kynologický klub požaduje příspěvek ve výši Kč
20.000,- na nákup elektrocentrály a osvětlovacích prvků.
Členové klubu diskutovali ohledně možnosti získání přívodu el. energie z ŘSD vs.
koupě elektro centrály, návrhy o nezakoupení centrály z důvodu nevyjasněných
otázek ohledně pozemků.
K. Zavadilová upozornila, že žádost na elektrocentrálu je již podána u města Rudná.
M. Roztočil upozornil na možné budoucí problémy s vracením dotací v případě
ukončení činnosti klubu. K. Zavadilová navrhla, že všichni členové klubu mohou do
5.12. podat návrhy na změnu požadavku na příspěvek, tak aby mohla být již podaná
žádost stažena a nahrazenou novou. Pokud se ovšem tak nestane, zůstane podána
žádost na osvětlení s elektrocentrálou.
K. Zavadilová informovala, že zároveň byla na obec Drahelčice podána žádost o
poskytnutí příspěvku na nákup kynologických pomůcek ve výši 8.000,- Kč.
Za tuto částku bude nakoupeno drobné vybavení na výcvik.
Usnesení č. 08-02/2017/ČS ze dne 25.11.2017
Členská schůze po projednání
bere na vědomí informaci o podání žádosti na poskytnutí finanční podpory od Města
Rudná v roce 2018,
ukládá všem členům klubu zaslat R.Horákové do 5.12. případné návrhy na změnu
požadavku na poskytnutí podpory,
bere na vědomí informaci o podání žádosti na poskytnutí finanční podpory od obce
Drahelčice v roce 2018,
ukládá výboru klubu informovat klub o stavu jednotlivých žádostí o dotace na první
členské schůzi v roce 2018.
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Bod č. 9 – Plán rozpočtu na rok 2018
Projednání:
K. Zavadilová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2018.
V roce 2018 je předpokládán nákup materiálů, nářadí a pomůcek k níže uvedeným
úpravám a opravám hmotného majetku:
-

Výroba nových skoček + renovace stávajících
nátěr venkovního pláště malé úschovny pomůcek (červená)
dokončení rekonstrukce klubovny (konečný nátěr exteriéru, úpravy interiéru,
nákup nábytku…..)

S ohledem na poskytování výcviku agility v nedalekém okolí a na jiných cvičištích
lektorky agility navrhují od ledna 2018 zvýšit cenu na 150,- Kč za jednu výcvikovou
hodinu. Členové k požadavku lektorek agility neměli námitky. Naopak se diskutovalo
případné navýšení kurzovného za výcvik školičky a poslušnosti. Členové klubu se
shodli, že zatím se kurzovné navyšovat nebude.
Dále R. Horáková navrhla, že by bylo vhodné zavést individuální hodiny, neboť občas
se ozvou zájemci, kteří by uvítali individuální cvičení. Do individuálního výcviku je
nutné započítat i přípravu na výstavu. U těchto individuálních hodin by cena byla
stanovena na 300,- Kč za 60 min. lekci. Po diskuzi členové klubu souhlasili
s rozšířením nabídky kurzů o individuální lekce a s výší za poskytnutý výcvik, a to od
1.1.2018.
Předpokládané příjmy:
Položka
Převod zůstatku z rozp. roku 2017
Členské příspěvky

Částka v Kč
30.000,- Kč
8.000,- Kč

Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti

65.000,- Kč

Vlastní činnost – agility

40.000,- Kč

Poplatky za pořádané soutěže a další aktivity
Příspěvek na činnost od města Rudná
Příspěvek na činnost od města Drahelčice
úroky
Celková výše předpokládaných příjmů činní
Předpokládané výdaje:
Položka
Provozní náklady klubu (webhosting, publikace, atd.)
Bankovní poplatky

4.000,- Kč
10.000,- Kč
8.000,- Kč
2,- Kč
165.002,- Kč

Částka v Kč
3.000,- Kč
400,- Kč

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

1.500,- Kč

Nákup opravných materiálů, barev, ředidel….

7.000,- Kč

Pohonné hmoty,propanbutan, včetně servisu traktůrku

2.000,- Kč

Mzdové náklady

80.000,- Kč
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Položka

Částka v Kč

Reprefond

2.000,- Kč

Propagační materiály

9.000,- Kč

Úprava klubovny a úschoven překážek

5.000,- Kč

Nákup kynologických pomůcek (dotace)

10.000,- Kč

Nákup nového klubového oblečení

10.000,- Kč

Nákup elektrocentrály a venkovního osvětlení (dotace)

25.000,- Kč

Náklady na Drahelskou tlapku

5.000,- Kč

Náklady na uspořádání Psího dne

1.000,- Kč

Platba za nájem pozemku

1.000,- Kč

Celková výše předpokládaných výdajů činní

161.900,- Kč

Usnesení č. 09-02/2017/ČS ze dne 25.11.2017
Členská schůze po projednání:
schvaluje plán rozpočtu na rok 2018,
souhlasí s navrženými účetními položkami a plánem všech výdajů,
ukládá výboru klubu připravit konečný návrh rozpočtu na rok 2018 a předložit ho
na první členské schůzi v roce 2018, nejpozději však do 31.3.2018,
ukládá výboru klubu
připravit aktualizovat interní předpisy týkající se plateb za
pořádané kurzy, a to takto: platba za jednu výcvikovou hodinu agility pro nečlena se
upravuje na 150,- Kč, platba za přípravu na výstavu se upravuje na 300,- Kč , dále
pak zavést do portfolia nabízených služeb individuální výcvik, jehož cena je stanovena
na 300,- Kč za jednu výcvikovou hodinu,
a ukládá výboru klubu aktualizovat informace o cenách a nabízených službách na
internetových stránkách klubu.

Bod č. 10 – Plán činnosti na rok 2018
Projednání:
R. Horáková informovala o připravovaných aktivitách v roce 2018.
V roce 2018 bude nabídka kurzů stejná jako v roce 2017. I v příštím roce budou
nabízeny kurzy základního výcviku – miniškoličky, školičky a poslušnosti pro dospělé
psy. Dále bude zajišťován výcvik agility. Dále bude do nabídky přidána pro zájemcem
možnost individuálního výcviku, tak jak bylo odsouhlaseno v předchozím bodu.
Náš kynologický klub byl osloven T. Kašparem, zda bychom od jara 2018 nechtěli
otevřít pro zájemce nový kurz – nosework (pachové práce jinak). Po krátké diskuzi
ohledně očekávaného obsahu tohoto kurzu se členové shodli, že s touto nabídkou
souhlasí.
Dále R. Horáková uvedla, že je zde možnost uspořádat pro členy klubu jednodenní
seminář o první pomoci pro psa. Součástí tohoto školení kromě základních technik
první pomoci budou vysvětleny i ne zcela známé informace o nebezpečích, které číhají
na psy každý den. Lektorkou tohoto školení by byla Zuzka Wildmannová. R. Horáková
informovala i o cenových nárocích na tento seminář. Členové se shodli, že téma je
9

zajímavé a že je vhodné dále pokračovat v jednání s lektorkou a dohodnout termín
semináře.
K. Zavadilová informovala, že L. Chrást se nyní připravuje pod vedením psovoda PČR
na výcvik obran. Po té, co nabyde zkušeností, bude následně otevřen kurz obran. Od
psovoda PČR je nabídka uspořádání ukázkového výcviku obran pro naše kurzisty a
členy klubu. Členové klubu s nabídkou souhlasili.
H. Freudenfeldová a D. Dohnalová nabídly, že by se mohly věnovat výcviku
obedience. V průběhu příštího roku bude projednáno do většího detailu.
Dne 21.4.2018 se uskuteční již 9. ročník Drahelské tlapky. Jako každý rok se na
přípravě a realizaci závodu budou podílet všichni členové klubu. Na 1. členské schůzi
budou stanoveny opět činnosti a odpovědné osoby. V září nebo říjnu 2018 budeme
opět pořádat Psí Den, součástí bude i jarmark.
K. Zavadilová informovala o hlavních aktivitách v rámci brigádnické činnost v roce
2018. Činnosti budou hlavně zaměřeny na konečné úpravy klubovny, opravy a údržbu
výcvikových pomůcek. Brigády budou vyhlašovány průběžně dle potřeby a
plánovaných aktivit.
Usnesení č. 10-02/2017/ČS ze dne 25.11.2017
Členská schůze pro projednání
souhlasí s plánem činnosti v roce 2018,
ukládá R. Horákové organizačně zabezpečit nový kurz nosework a seminář první
pomoci pro psy ,
souhlasí s předběžným plánem brigád na rok 2018.

Bod č. 11 – Různé
Projednání:
K. Zavadilová upozornila, že stále platí zákaz pouštění dospělých psů na volno. Toto
opatření platí po dobu výcviku i po jeho ukončení. Při zahájení každé výcvikové hodiny
výcvikář připomene toto pravidlo všem přítomným. A. Kopejtková připomněla jeden
incident z letošního roku. H. Freudenfeldová sdělila, že puštění psa na volno bylo
součástí výcviku a že není možné při vybraných cvicích mít po celou dobu výcviku psa
připoutaného na vodítku. Po diskuzi bylo odsouhlaseno, že pes může být puštěn na
volno pouze na pokyn výcvikáře za dohledu psovoda a v rámci výcviku.
Dále H. Freudenfeldová navrhla zákaz kouření v celém areálu cvičiště. Členové klubu s
návrhem souhlasili.
K. Zavadilová se dotázala, zda jako právnická osoba si má klub zřídit zákaznickou
kartu Makro? Po diskuzi se členové usnesli, že pro klub zřízení zákaznické karty není
důležité a nepřinese to významný finanční efekt.
Dále K. Zavadilová navrhla vyloučení H. Gawdunové z klubu, vzhledem k tomu, že
celý rok nekomunikuje, nechodí na výcvik, na schůze a ani na brigády, klubového
života se nezúčastňuje. Členové klubu jednomyslně přijalo tento návrh na vyloučení
H. Gawdunové z klubu.
R. Horáková informovala, že dosavadní správce Facebookových stránek (P. Böhm)
bude nahrazen novým správcem, kterým bude L. Chrást.
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Usnesení č. 11-02/2017/ČS ze dne 25.11.2017
Členská schůze pro projednání :
nesouhlasí se zřízením zákaznické karty Makro pro klub,
souhlasí s vyloučením H. Gawdunové z klubu,
souhlasí se zákazem kouření v celém areálu cvičiště,
ukládá výboru klubu aktualizovat Řád cvičiště ohledně zákazu kouření,
ukládá L. Chrástovi aktualizovat Facebookové stránky klubu.

Schůze byla ukončena v 16:45 hod.

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

Zapisovatel: Miroslav Fojt

Ověřovatel: Michal Ježek
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