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Zápis z  členské schůze ZKO 730 Ledeč nad Sázavou 
konané dne 27. 1. 2011  

 
 
Na schůzi se sešlo 11 členů ZKO a jeden host (viz prezenční listina). Uskutečnila se v Cafeebaru 
Aebi v Ledči n. S. Zapisovatel Mgr. Olga Růžičková, ověřovatel zápisu Ing. Jana Prchalová. 
Projednány byly následující body: 
 

1) členská základna 
O. Růžičková informovala o změnách členské základny ZKO. K dnešnímu dni má ZKO 20 
členů. Z toho je jeden člen (J. Čechová) se zaplaceným udržovacím poplatkem pro letošní rok 
(odsouhlaseno výborem ZKO na předchozí schůzi) a jeden člen čestný (V. Nechvátalová).  
 

2) stav financí ZKO a nový pokladník 
J. Prchalová informovala o stavu financí ZKO, podrobnou zprávu podá na výroční schůzi. 
Vyúčtování dotace města Ledeč nad Sázavou pro rok 2010 bylo O. Růžičkovou vypracováno a 
dodáno na úřad v stanoveném termínu.  
Byl navržen nový pokladník, J. Prchalová již nechce tuto funkci vykonávat. Navržen byl B. 
Gampe, vzhledem k tomu, že je ochoten funkce se případně ujmout, proběhne volba a zároveň 
úprava složení revizní komise na výroční členské schůzi. 

 
3) ostatní 

B. Gampe a J. Valoušek informovali o proběhlých závodech v Kácově. Předběžně byly 
dohodnuty nejbližší akce – další vycházka se psy až počasí dovolí a květnový Majáles. 
 
ÚKOLY 
webmasteři  - aktualizovat seznam členů na www – podklady dodá O. Růžičková. 
(Bývalé členy, kteří ale stále aktivně cvičí přeřadit do složky „cvičí s námi“, ostatní smazat a 
doplnit nové členy.) 
V. Malimánková – nachystat na výroční schůzi info o stavu brigád za rok 2010. 
J.Prchalová – zkompletovat účetnictví a nachystat podrobnější zprávu o stavu financí v roce 2010 
pro výroční schůzi a předání administrativy novému pokladníkovi. 
O. Růžičková – podat žádost o dotaci na město Ledeč pro rok 2011.   
 
 

  
Příští schůze - výroční: 24. 2. 2011 

 
 

 
 
Zapsala: Mgr. Olga Růžičková V Přísece 17. 2. 2011 
 
Zápis ověřila: Ing. Jana Prchalová V Nové vsi 18. 2. 2011 

 


