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Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice – 

Rudná, z.s. 

ze dne 30. listopadu 2019 

 

 
 
 

Program:  
1. Volba zapisovatele a ověřovatele 

2. Schválení programu 
3. Informace o činnosti klubu 2019 
4. Harmonogram výcvikových kurzů do konce roku 2019 

5. Stav příjmů a výdajů  
6. Revizní zpráva 

7. Vyhodnocení brigádnické činnosti za rok 2019 
8. Informace o podporách na činnost v roce 2020 
9. Plán činnosti na rok 2020 

10.Plán rozpočtu na rok 2020 
11.Různé 

 
 

Členská schůze byla zahájena ve 13,40 hod. ve Spolkovém domě Rudná. Celkový 
počet členů klubu je k dnešnímu dni 19 řádných členů, z toho 19 členů s hlasovacím 
právem. Na schůzi bylo přítomno celkem 15 členů (příloha č. 1), z toho 15 

s hlasovacím právem.  
 

Přítomni:  
J. Benda, E. Černá, D. Dohnalová, M. Fojt, H. Freudenfeldová, R. Horáková,  
L. Chrást, M. Ježek, A. Kopejtková, L. Kotoučková, M. Kotrbová, M. Petríková, 

L. Švarcová, D. Vlčková, K. Zavadilová 
 

Omluveni:  
J. Fišer, M. Novotná, K. Jašková, A. Koláčný 

 

Členská schůze je usnášení schopná.  
K. Zavadilová přivítala nové členy spolku. 

 
 

Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

Projednání: 
Předsedkyně klubu navrhla jako zapisovatele M. Ježka a jako ověřovatele zápisu  

M. Fojta. 

 
Usnesení č. 01-02/2019/ČS ze dne 30.11.2019 

Členská schůze po projednání  
schvaluje   jako zapisovatele M. Ježka a ověřovatele zápisu M. Fojta. 
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Bod č. 2 - Schválení programu  

 
Usnesení č. 02-02/2019/ČS ze dne 30.11.2019 

Členská schůze po projednání:  
schvaluje   program jednání členské schůze dne 30.11.2019 v této podobě:  
 

1. Informace o činnosti klubu 2019 
2. Harmonogram výcvikových kurzů do konce roku 2019 

3. Stav příjmů a výdajů  
4. Revizní zpráva 
5. Vyhodnocení brigádnické činnosti za rok 2019 

6. Informace o podporách na činnost v roce 2020 
7. Plán činnosti na rok 2020 

8. Plán rozpočtu na rok 2020 
9. Různé 

 

 

Bod č. 3 - Informace o činnosti klubu v roce 2019 

 
V dubnu jsme pořádali 10. ročník závodu o Drahelskou tlapku. Letošní poslední Tlapku 

jsme si všichni užili s výborným gulášem od Petra, jubilejním dortem od Dany a pod 
střechou nového klubového party stanu. Jako každoročně se Tlapka vydařila a slova 

díků patří všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci. 
Naše akce jsou každým rokem propracovanější, lepší a lépe hodnocené od lidí, kteří se 
jich účastní. 

 
Dne 8.5. byl uspořádán seminář Dogfitness, aneb jak správně pečovat o tělesný 

aparát pejska pod vedením Katky Lerlové. Semináře se zúčastnili 4 pejsci. 
 

Psí den – Jarmark 6. ročník se z důvodu velmi nepříznivého počasí nekonal. Děkujeme 
všem, kdo jste se podíleli na přípravě programu a dalším přípravném zajištění akce.  
 

V termínu od 22. - 24.11. se pro zájemce konal stopařský seminář s Agnieszkou 
Kierzenkowskou. Semináře se zúčastnilo 6 zájemců s pejskem a 5 zájemců bez psa. 

Seminář měl 2 části. Teoretická část obsahovala základní informace o nácviku 
pachových prací, praktická část se konala v Nenačovicích na loukách, kde všichni se 
svými psy připravovali vypracovávání stop. 

 
R. Horáková zpracovala Výroční zprávu za rok 2018 a předložila ji ve stanoveném 

termínu na město Rudná a obec Drahelčice, což je podmínkou pro poskytnutí dotací 
od města Rudná a obec Drahelčice pro náš klub na rok 2020. 

 

Usnesení č. 03-02/2019/ČS ze dne 30.11.2019 
Členská schůze po projednání 

Bere na vědomí   informaci o činnosti klubu v roce 2019. 
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Bod č. 4 - Harmonogram výcvikových kurzů do konce roku 2019 

 
Projednání : 

Veškeré výcvikové kurzy budou ukončeny 15. prosince 2019 a znovu zahájeny 4. 
ledna 2020. 
 

Usnesení č. 04-02/2019/ČS ze dne 30.11.2019 
Členská schůze po projednání 

Bere na vědomí   informace o harmonogramu kurzů do konce roku 2019. 
ukládá výboru klubu   řádně zveřejnit tyto informace na internetových stránkách 
klubu a na facebooku. 

 
 

Bod č. 5 – Stav příjmů a výdajů 

 

Projednání: 
K. Zavadilová informovala o finančním stavu jak v pokladně klubu, tak na bankovním 

účtu ke dni 31. října 2019. 
 
Stav poklady ke dni 31. října 2019:    47.593,- Kč 

Stav bankovního účtu ke dni 31. října 2019:  40.853,-Kč  
 

 
Struktura příjmů 2019: 
 
Položka  Plánovaná 

výše 

Aktuální 

Částka v Kč 

Předpokládan

á výše do 

konce roku 

Sníženo / 

navýšeno 

Převod zůstatku z roku 

2018 
78.796,69 Kč  78.796,69 Kč 78.796,69 Kč 0,- Kč 

Členské příspěvky 8.000,- Kč 7.750,- Kč 7.750,- Kč -250,-Kč 

Vlastní činnost – 

školička a výcvik 

poslušnosti 

95.000,- Kč 76.860,- Kč 85.000,- Kč -10.000,- Kč 

Vlastní činnost – agility 40.000,- Kč 36.350,- Kč 40.000,- Kč 0,- Kč 

Vlastní činnost – výcvik 

obran 
10.000,- Kč 3.700,- Kč 3.700,- Kč -6.300,- Kč 

Vlastní činnost – výcvik 

loveckých psů 
5.000,- Kč 0,- Kč 0,- Kč -5.000,- Kč 

Vlastní činnost – 

individuální tréning 
7.000,- Kč 4.200,- Kč 5.000,- Kč -2.000,- Kč 

Poplatky za pořádané 

soutěže a další aktivity 
10.000,- Kč 4.120,- Kč 4.120,- Kč -5.880,- Kč 

Příspěvek na činnost od 

města Rudná 
10.000,- Kč 10.000,- Kč 10.000,- Kč 0,- Kč 

Příspěvek na činnost od 12.000,- Kč 12.000,- Kč 12.000,- Kč 0,- Kč 
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Položka  Plánovaná 

výše 

Aktuální 

Částka v Kč 

Předpokládan

á výše do 

konce roku 

Sníženo / 

navýšeno 

obce Drahelčice 

Příspěvek na činnost od 

Středočeského kraje 
10.000,- Kč 10.000,- Kč 10.000,- Kč 0,- Kč 

Kladné úroky 2,- Kč 1,71 Kč 2,- Kč 0,- Kč 

Vrácení přeplatku - 

hoopers 
0,- Kč 360,- Kč 360,- Kč +360,- Kč 

Poplatky za stopařský 

seminář 
0,- Kč 7.000,- Kč 10.000,- Kč +10.000,- Kč 

Celková výše 

předpokládaných 

příjmů činní 

285.798,69 Kč 251.138,40 Kč 266.728,69 Kč -19.070,- Kč 

 
 

Struktura výdajů 2019: 
 
Položka  Plánovaná 

výše 

Aktuální 

Částka 

Předpokládan

á výše do 

konce roku 

Sníženo / 

navýšeno 

Provozní náklady klubu 

(webhosting, publikace, 

atd.) 

3.000,- Kč 4.026,- Kč 4.500,- Kč 1.500,- Kč 

Bankovní poplatky 600,- Kč 658,- Kč 700,- Kč 100,- Kč 

Spotřební materiál (PPV, 

VPD, lepidla, odp.pytle, 

atd.) 

5.000,- Kč 0,- Kč 0,- Kč -5.000,- Kč 

Nákup opravných materiálů, 

barev, ředidel, 

desinfek.prostř. 

10.000,- Kč 0,- Kč 0,- Kč -10.000,- Kč 

Pohonné hmoty a provozní 

kapaliny a propanbutan, 

včetně servisu sekačky, 

traktůrku a benzinové kosy 

10.000,- Kč 1.156,- Kč 1.500,- Kč -8.500,- Kč 

Mzdové náklady 100.000,- Kč 74.985,- Kč 85.000,- Kč -15.000,- Kč 

Občerstvení (repre fond) 5.000,- Kč 3.099,40 Kč 5.000,- Kč 0,- Kč 

Propagační materiály a 

zboží 
2.000,- Kč 0,- Kč 10.000,- Kč 8.000,- Kč 

Informační tabule a poutače 10.000,- Kč 0,- Kč 0,- Kč -10.000,- Kč 

Oprava klubovny a 

úschoven (dokončení 

venkovních úprav, nákup 

15.000,- Kč 4.830,- Kč 4.830,- Kč -10.170,- Kč 
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Položka  Plánovaná 

výše 

Aktuální 

Částka 

Předpokládan

á výše do 

konce roku 

Sníženo / 

navýšeno 

nábytku) 

Nákup a oprava překážek, 

včetně nákupu kyn. 

pomůcek 

15.000,- Kč 5.433,- Kč 5.433,- Kč -9.567,- Kč 

Využití příspěvku na 

činnost: města Rudná – 

nákup překážek pro 

všestranný výcvik psa 

15.000,- Kč 12.640,- Kč 12.640,- Kč -2.360,- Kč 

Využití příspěvku na 

činnost: obec Drahelčice – 

nákup výcvikových 

pomůcek na obrany 

14.000,- Kč 14.664,- Kč 14.664,- Kč 664,-Kč 

Využití příspěvku na 

činnost: Středočeský kraj - 

mobilní přístřešek pro 

zázemí a zajištění realizace 

akce 

35.000,- Kč 32.298,- Kč 32.298,- Kč -2.702,- Kč 

Náklady na pořádání soutěží 

a další aktivity 
10.000,- Kč 0,- Kč 0,- Kč -10.000,- Kč 

Členský příspěvek MAS 

Jihozápad 
500,- Kč 500,- Kč 500,- Kč 0,- Kč 

Dar psím útulkům 3.000,- Kč 0,- Kč 0,- Kč -3.000,- Kč 

Úprava pozemku 0,- Kč 7.403,- Kč 7.403,- Kč 7.403,- Kč 

Vrácení přeplatku - 

stopařský seminář 
0,- Kč 1.000,- Kč 1.000,- Kč 1.000,- Kč 

Uspořádání stopařský 

seminář 
0,- Kč 23.000,- Kč 23.000,- Kč 23.000,- Kč 

Celková výše 

předpokládaných výdajů 

činní 

253.100,-Kč 185.692,40 Kč 208.468,- Kč  -44.632,- Kč 

 
 

Usnesení č. 05-02/2019/ČS ze dne 30.11.2019 
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 

2019, 
a ukládá   hospodářce klubu předložit závěrečnou účetní uzávěrku za rok 2019 na 
první členské schůzi v roce 2020, nejpozději však do 31.3.2020.  
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Bod č. 6 – Revizní zpráva 

 

Projednání: 
Revizor M. Fojt informoval přítomné o závěrech z revize provedené ke dni 31. října 

2019. Revizní zpráva tvoří přílohu zápisu. 
Revizor dále předložil návrhy na zlepšení kontrolní činnosti: 

- pravidelné předávání všech faktur a ostatní daňové doklady za zakoupené 
pomůcky a materiál, aby bylo možné udělat řádný soupis majetku, 

- pravidelné předávání výpisů z bankovního účtu,  

- využití existujícího zápůjčního listu, aby ti, co mají věci zapůjčené, podepsali, že 
je mají u sebe. 

- rozšíření seznamu majetku o informace typu číslo faktury a datum pořízení. 
 
Usnesení č. 06-02/2019/ČS ze dne 30.11.2019 

Členská schůze pro projednání  
bere na vědomí   předloženou revizní zprávu, zpracovanou ke dni 31.10.2019, která 

tvoří přílohu tohoto zápisu, 
a ukládá   revizorovi klubu provést aktualizaci inventarizace majetku k 31.12.2019 a 
závěrečnou revizní zprávu za rok 2019, včetně aktualizace majetku předložit  

na 1. členské schůzi v roce 2020,  
a ukládá   hospodářce klubu pravidelně zasílat revizorovi klubu výpisy z bankovního 

účtu a veškeré faktury na ostatní daňové doklady za zakoupené pomůcky a materiál, 
a ukládá   všem členům klubu, aby vyplnili a odevzdali zápůjční listy ke věcem, které 
mají zapůjčené a tyto podepsané listy odevzdali revizorovi.  

 
 

Bod č. 7 - Vyhodnocení brigádnické činnosti v roce 2019 

 

Projednání: 
K. Zavadilová informovala o průběhu brigád v areálu cvičiště. Letos bylo dokončeno 

prodloužení střechy na kontejneru, a tím byl vytvořen další krytý prostor pro 
odkládání věcí. Po odvezení betonových sloupů byly prováděny práce na úpravě 
pozemku v okolí kotců. Zatravnění bude dokončeno v příštím roce. Průběžně byla 

prováděna kultivace pozemku, prořezání stromů a keřů, úklid cvičiště a další potřebné 
drobné práce. 

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. 

 
K. Zavadilová poděkovala těm členům, kteří se i mimo vyhlášené brigády aktivně 

podílí na opravách, úpravách a všech potřebných pracích, které směřují k vylepšování 
celého zázemí areálu.  
 

Nicméně K. Zavadilová upozornila na stálý a trvalý problém, že členové klubu 
nedostatečně reagují na emaily s uvedenými termíny brigád. Včasné informace o 

nepřítomnosti pomáhají k lepšímu plánování samotných aktivit v rámci brigády. 
 
K. Zavadilová konstatovala, že poslední brigáda v roce 2019 proběhne o víkendu 

7.12.2019. Hlavní činností bude hrabání listí a úklid areálu. 
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Usnesení č. 07-02/2019/ČS ze dne 30.11.2019 
Členská schůze po projednání 

Ukládá   předsedkyni klubu a hospodářce klubu individuálně s každým členem klubu 
probrat počet odpracovaných brigádnických hodin a případně stanovit sankce za rok 
2019. 

 
 

Bod č. 8 – Informace o podporách na činnost v roce 2020 

 

Projednání: 
K. Zavadilová informovala o podání žádosti O poskytnutí finanční podpory neziskových 

činností dle Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností města 
Rudná. Požadavek Kč 15.000,00 se spoluúčastí 20% na nákup výcvikového tunelu a 
skoku do dálky.  

Na obec Drahelčice byla podána žádost o poskytnutí příspěvku na nákup pracovních 
pomůcek a nábytku – zařízení do klubovny ve výši 15.000,- Kč. 

 
Usnesení č. 08-02/2019/ČS ze dne 30.11.2019 
Členská schůze po projednání 

bere na vědomí   informaci o podání žádosti na poskytnutí finanční podpory od 
města Rudná v roce 2020,  

bere na vědomí   informaci o podání žádosti na poskytnutí finanční podpory od obce 
Drahelčice v roce 2020, 
ukládá   výboru klubu informovat členy o stavu jednotlivých žádostí o poskytnutí 

finančních podpor na první členské schůzi v roce 2020. 
 

 

Bod č. 9 – Plán činnosti na rok 2020 

 
Projednání: 

R. Horáková informovala o připravovaných aktivitách v roce 2020.  
Za velkou změnu bylo označeno nasazení nového elektronického přihlašování na 
výcvikové aktivity. V souladu se závěry členské schůze ze dne 23. 3. 2019 byl od 

července v testovacím režimu nový přihlašovací systém DogRes. Tento systém 
umožňuje výcvikářům vypisovat vlastní tréninkové hodiny, intenzivky atp. se 

stanovením maximálního počtu přihlášených zájemců, včetně omezení pro zájemce, 
do kdy se mohou přihlásit nebo odhlásit. Vše je pro zájemce o výcvik zveřejňováno ve 
formě kalendáře. Všichni kurzisti se musí nejprve zaregistrovat, případně mít 

dostatečný počet kreditů, aby se mohli přihlásit na jednotlivé výcvikové akce.  
Tento nový přihlašovací systém bychom rádi plnohodnotně nasadili v lednu 2020 s 

tím, že do konce ledna bude probíhat pilotní provoz, v rámci kterého se budou jak 
výcvikáři, tak i kurzisti seznamovat s jeho provozem. Po ukončení tohoto pilotního 

provozu dojde k vyhodnocení a k případnému dopracování interních pravidel či 
informací zveřejněných na webových stránkách klubu. 
Z tohoto důvodu byly zpracovány nové informace o dílčích kurzech a základní 

informace o přihlašovacím systému. Všechny tyto informace byly před konáním 
členské schůze všem členům klubu a všem výcvikářům zaslány k důkladnému 

seznámení. 
 
V souvislosti se změnou přihlašování a rozšířenému portfoliu výcvikových kurzů bylo 

navrženo zvýšení platby za všechny kurzy základní poslušnosti a poslušnosti pro 
dospělé psy na 100,- Kč za jednu výcvikovou hodinu. Ostatní specializované kurzy 
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(agility, hoopers, skoková gymnastika, klikrtrénink a obrany) mají stanovenou částku 

150,- Kč za výcvikovou hodinu. Individuální tréninky mají stanovenou částku 300,- Kč 
za výcvikovou hodinu. Jedna výcviková hodina trvá 60 min. 

Zároveň se plánuje v příštím roce rozšíření portfolia výcvikových kurzů o nosework a 
obedience a o lovecký výcvik s akcentem na retrievery. Platby za výcvikovou hodinu 
noseworku a obedience bude stanovena jako u specializovaných kurzů. U loveckého 

výcviku bude obsah a cena stanovena za kurz / hodinu v průběhu roku 2020. 
 

Rezervační systém bude startovat od 1.1.2020, první měsíc bude probíhat bez kreditů, 
tedy buď platbou v hotovosti či prostřednictvím předplacených hodin nebo platbou 
předem na účet klubu a od února všechny pravidelné výcvikové akce budou 

vypisovány v kreditovém režimu. 
 

Papírová forma (zelené kartičky s kostičkami) bude převedena na digitální 
v posledních dvou sobotách v lednu 2020. Při převodu budou kurzistům asistovat 
Michal J., Renata H., a Katka J. 

 
Mezi jednorázové akce, které budou probíhat v příštím roce, se plánuje uspořádat 

seminář dogfitness. Dále jsme byli požádáni obcí Drahelčice o ukázku a zajištění 
krátkého programu v rámci oslav, které se budou konat 19.9.2020. Detaily o 

prezentaci klubu budou projednány na 1. členské schůzi v roce 2020. 
 
Na přelomu měsíců září / říjen 2020 bude opět uspořádán Psí Den - Jarmark. 

 
R. Horáková informovala, že v roce 2020 se nebude již konat závod O Drahelskou 

tlapku. Důvodem pro toto rozhodnutí je skutečnost, že administrativní náročnost 
zajištění daného závodu se každoročně zvyšuje. Zajištění souhlasů všech dotčených 
osob (orgány státní správy, vlastníci, místní municipality atp.) je velice časově 

náročné a zároveň získání všech stanovisek je podmiňující pro uspořádání této akce. 
Po tomto sdělení probíhala diskuze a někteří členové s rozhodnutím nesouhlasili, 

neboť tato akce je velkou a důležitou PR akci našeho klubu. Proto K. Zavadilová 
navrhla, že pokud se najde někdo, kdo si přípravu a organizaci kompletně převezme, 
pak se bude příští rok tlapka pořádat. Rozhodnutí člena klubu, který je ochoten 

organizačně zabezpečit realizaci tlapky, musí být sděleno výboru klubu do 
20.12.2019. V opačném případě se tlapka připravovat nebude.  

R. Horáková konstatovala, že pokud se nebude pořádat tlapka, pak je dubnový termín 
volný pro uspořádání nějaké jiné aktivity. Členové klubu byly vyzváni k předložení 
námětů na uspořádání jiné sportovní aktivity. 

 
K. Zavadilová informovala, že v příštím roce budeme v rámci brigádnické práce dále 

pokračovat na úpravách pozemku, opravách a údržbě překážek a především budeme 
dokončovat klubovnu - konečný nátěr exteriéru, stavební úpravy interiéru, nákup 
nábytku, nátěr venkovního pláště malé úschovny pomůcek a další potřebné práce 

k zajištění provozu areálu. 
 

Brigády budou vyhlašovány průběžně dle potřeby a plánovaných aktivit. 
 
Usnesení č. 9-02/2019/ČS ze dne 30.11.2019 

Členská schůze pro projednání  
souhlasí   s nasazením nového elektronického rezervačního systému DogRes, 

souhlasí   se změnou cen za pořádané výcvikové aktivity, 
ukládá   výboru klubu připravit podrobné uživatelské návody k rezervačnímu systému 
jak pro trenéry, tak pro kurzisty, 

ukládá   výboru klubu aktualizovat informace o pořádaných kurzech na webových 
stránkách klubu, 
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ukládá   výboru klubu aktualizovat interní předpis „Pravidla pro placení členských 

příspěvků a kurzů a proplácení cestovních náhrad instruktorům“ v intencích 
projednaných změn, 

souhlasí   s plánem činnosti na rok 2020, 
ukládá   všem členům klubu informovat do 20.12.2019 výbor klubu o rozhodnutí 
převzetí organizačních záležitostí s pořádáním závodu O Drahleskou tlapku, 

souhlasí   s plánem brigád na rok 2020, 
ukládá   výboru klubu informovat členy klubu o plánovaných brigádách v roce 2020 

dle „Pravidel pro brigádnickou činnost“. 
 

 

Bod č. 10 – Plán rozpočtu na rok 2020 

 
Projednání: 
R. Horáková seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2020.  

 
V roce 2020 je předpokládán nákup materiálů, nářadí a pomůcek k níže uvedeným 

úpravám a opravám hmotného majetku: 

- nátěr venkovního pláště úschovny 

- úprava interiéru klubovny, včetně nového vybavení  

- nákup nových kynologických pomůcek - nové tunely a skok do dálky a další 
kynologických pomůcek dle potřeb a s ohledem na výsledek kontroly majetku 

- nákup nového klubového oblečení 

 

Předpokládané příjmy:  

 

Položka  Částka v Kč 

Převod zůstatku z roku 2019 50 000,00 Kč 

Členské příspěvky 9 000,00 Kč 

Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti 95 000,00 Kč 

Vlastní činnost – agility, hoopers atp. 40 000,00 Kč 

Vlastní činnost – výcvik obran 10 000,00 Kč 

Vlastní činnost – výcvik loveckých psů 5 000,00 Kč 

Vlastní činnost – specializovaný výcvik (nosework, obedience) 10 000,00 Kč 

Vlastní činnost – individuální trénink 7 000,00 Kč 

Poplatky za pořádané soutěže, semináře a další aktivity (např. 

dogfitness) 
10 000,00 Kč 

Příspěvek na činnost od města Rudná 10 000,00 Kč 

Příspěvek na činnost od obce Drahelčice 12 000,00 Kč 

Kladné úroky 2,00 Kč 

Celková výše předpokládaných příjmů činní 258 002,00 Kč 
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Předpokládané výdaje: 

 

Položka  Částka v Kč 

Provozní náklady klubu (webhosting, publikace, bank. popl., 

PPV, VPD, lepidla, odp.pytle,.) 

10 000,00 Kč 

Nákup opravných materiálů, barev, ředidel, desinfek. prostř. 10 000,00 Kč 

Pohonné hmoty a provozní kapaliny a propanbutan, včetně 

servisu sekačky, traktůrku a benzinové kosy 

10 000,00 Kč 

Úprava pozemku 10 000,00 Kč 

Mzdové náklady 100 000,00 Kč 

Občerstvení (repre fond) 5 000,00 Kč 

Propagační materiály 5 000,00 Kč 

Informační tabule a poutače 5 000,00 Kč 

Nákup a oprava překážek a kyn. pomůcek 20 000,00 Kč 

Využití příspěvku na činnost: města Rudná – nákup tunelů a 

skoku do dálky 

15 000,00 Kč 

Využití příspěvku na činnost: obec Drahelčice – nákup 

vybavení interiéru klubovny a nové pracovní pomůcky 

14 000,00 Kč 

Náklady na pořádání soutěží a další aktivity 5 000,00 Kč 

Klubové oblečení 40 000,00 Kč 

Členský příspěvek MAS Jihozápad 500,00 Kč 

Dar psím útulkům 3 000,00 Kč 

Celková výše předpokládaných výdajů činní 252 500,00 Kč 

 
 

Usnesení č. 10-02/2019/ČS ze dne 30.11.2019 

Členská schůze po projednání  
schvaluje  plán rozpočtu na rok 2020, 

souhlasí   s navrženými účetními položkami a plánem všech výdajů  
a ukládá   výboru klubu připravit konečný návrh rozpočtu na rok 2020 a předložit ho 
na první členské schůzi v roce 2020, nejpozději však do 31.3.2020. 

 
 

Bod č. 11 – Různé 

K. Zavadilová upozornila, že stále platí zákaz pouštění dospělých psů na volno 

v areálu cvičiště. Toto opatření platí po dobu výcviku i po jeho ukončení. Při zahájení 
každé výcvikové hodiny výcvikář připomene toto pravidlo všem přítomným. 

Dále K. Zavadilová požádala všechny lektory, aby pravidelně opakovali před 
zahájením výcvikového hodiny, že je psovod povinen řádně uklízet exkrementy po 
svém psu a zároveň, že za svého psa nese plnou zodpovědnost. 
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K. Zavadilová informovala, že WC bude zazimováno a v zimním období bude mimo 

provoz. Předpokládané znovuotevření v dubnu 2020. 
 

 
Usnesení č. 11-02/2019/ČS ze dne 30.11.2019 
Členská schůze pro projednání  

ukládá   výcvikářům, aby při zahájení každé výcvikové hodiny připomínali, že stále 
platí zákaz pouštění dospělých psů na volno, a aby všichni psovodi řádně uklízeli 

exkrementy po svém psu a že za svého psa nesou plnou zodpovědnost. 
 
 

Schůze byla ukončena v 16:45 hod. 
 

 
Přílohy k zápisu:  
Příloha č. 1 - Prezenční listina  

           č. 2 – Revizní zpráva 
 

 
 

 
 
 

 
 

Zapisovatel: Michal Ježek     Ověřovatel: Miroslav Fojt 


