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ZKO 730  584 01 Ledeč n. Sáz., Hradec 82 
 

Zápis z členské schůze ZKO 730 Ledeč nad Sázavou 
konané dne 08. 12. 2011  

 
Na schůzi se sešlo 12 členů ZKO (ze stávajících 20).  Uskutečnila se v Cafebaru Aebi v Ledči n. 
S. Projednány byly následující body: 
 

1) Zahájení a řízení – Gampe B. 
2) Brigádní činnost – 28.10. 2011 brigádní aktivita na Rašovci zaměřená na přípravu 

cvičiště na zimní období proběhla. Aktivity nicméně bezezbytku splněny nejsou a 
zůstávají do příštího období.   
Po diskuzi nad „přitažlivostí“ stávajícího systému pro členskou základnu bylo 
členskou schůzí schváleno zrušení placených neodpracovaných hodin. Zároveň pro 
r. 2012 není žádný limit brigádní činnosti stanoven. Výbor bude řešit potřebu 
operativně. 

3) Návrat překážek do Pivovaráku – provedeno. 
4) Hostování L. Slavík v ZKO L. – formální náležitosti související s jmenovaným dořeší 

předsedkyně E. Blažková. 
5) Přijímání nových členů – o přijetí požádaly a výbor ZKO jednomyslně schválil 

přijetí za členy následující zájemce: Judr. Jana Flégrová, (pes dobrman Lord) - VV   
 Mudr. Jana Kočová, (pes bernský salašnický 

Denny) - VV 
Alena Jelínková, (fena hovawart Scully) -VV    

6) Členské příspěvky – na návrh hospodáře ZKO provedeno přehodnocení členských 
příspěvků pro r. 2012 následovně: 
 Noví členové Stálí členové Děti + zdravotně postižení 
VV 1 000 750 500 
AGI 1 000 750 500 
VV + AGI 1 500 1 000 750 
Specifické případy 
po schválení ZKO 

 Nelze 150 150 

Výše uvedené částky byly jednomyslně schváleny.  
Cvičitelkám Malimánková, Blažková E. a Blažková P. se přiznává pro r. 2012 plné 
osvobození.   
Pro r. 2012 se schvaluje specifický příspěvek pro Prchalová Jana, Růžičková Olga a 
Čechová Jaroslava.  

7) Psí loučení –  Pátý ročník proběhne v r. 2012 včetně druhého ročníku Posázavského 
Boba. Náměty na obsahovou náplň a především na zvýšení návštěvnické účasti si připraví 
všichni členové ZKO. 
Jako axiom pro další ročník platí, že bude bez předepsaného vstupného a cen za 
discipliny. Na celkový závěr bude ponechána odměna vybraných návštěvníků věcnými 
cenami získanými od sponzorů. 

8) Jednání s MěÚ – projednat se zástupci města záležitosti vedoucí k zviditelnění ZKO 
v rámci regionu – Blažková + Gampe 
Nadále udržovat kontakt s Zpravodajem a formou pravidelných příspěvků informovat o 
činnosti ZKO.  
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9) Finance – Proti stavu k 30.06.2011 poskytnuta dotace MěÚ Ledeč n/S. Příjmy proti 
výdajům za 3.Q. (tj. 07-09/11) o 39 Kč vyšší. Připomíná se všem členům potřeba brigádní 
činnosti a vyvíjení aktivit k získání sponzorských příspěvků! 

10) Jednatelka ZKO O. Růžičková rezignovala k 31.12.2011 na svou funkci i na členství ve 
výboru. Dočasně přejímá aktivity hospodář a předsedkyně ZKO .  
Citace stanov ČKS „Výbor ZKO je volen na období maximálně pěti let, a to na výroční 
členské schůzi, je nejméně tříčlenný, o jeho počtu rozhoduje členská schůze.  
Předseda, popř. pověřený člen výboru jedná jménem ZKO“ 

11) Různé – Storož P. příprava na funkci klubového figuranta (Krajíček nadále zůstává 
mimo) zatím nepokračuje dle předpokladů. 
- Pokládka panelů  organizována ve spolupráci s fy. Švéma do konce tohoto měsíce - 
provedeno.  
- Elektrifikace klubovny předpokládaná do konce tr. 
- Mobility – info E. Blažkové o disciplíně mající potenciál získat přízeň laické veřejnosti, 
a proto bude zváženo jaké jsou možnosti ZKO v aplikaci na naše podmínky. 
- web – informace, jimž již odzvonilo, ze stránek průběžně odstraňovat a nahrazovat 
aktuálními – webmasteři průběžně. 
           - fota z jednotlivých akcí, před předáním k zveřejnění, autor zredukuje na cca 50 
obrázků    

       12) Zimní výlet  předpokládaný termín 14.01.2012 ve spojení vlak a řeka  
 
Plán investic: 

• 2 odkládací boxy pro horní část cvičiště na Rašovci – odsouhlaseno pořízení  
• nová kladina (odpovídajících parametrů) pro VV – pořízeno 
• dálka pro agility – odsouhlaseno pořízení 
• dle finančních možností další úpravy klubovny – odsouhlaseno 
• dle finančních možností připojení klubovny do el.sítě (ve spolupráci s městem) - 

odsouhlaseno 
• tréningový box pro Flyball – předběžně odsouhlaseno pořízení, E. Blažková dodá 

podklady 
12) Další schůze – termín bude upřesněn v 01/2012 a bude výroční. 
 
Zapsal  : ing. B. Gampe 
V Ledči n/S  : 11. 12. 2011 
 
Zápis ověřila: E Blažková V Ledči n.S. 12. 12. 2011 

 


