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Zápis z  výroční členské schůze (VČS) ZKO 730 Ledeč nad Sázavou 
konané dne 3. 3. 2011  

 
 
Na schůzi se sešlo 13 členů ZKO (ze stávajících 20) a jeden host (viz prezenční listina). 
Uskutečnila se v Cafeebaru Aebi v Ledči n. S. Projednány byly následující body: 
 

1) Zahájení, stanovení zapisovatele, ověřovatele, skrutátora, mandátové a návrhové 
komise 

 
Zapisovatel: Mgr.Olga Růžičková 
Ověřovatel: Eva Blažková 
Skrutátor:Petra Blažková 
Mandátová komise: Ing. VladimírVejsada 
Návrhová komise: Iva Vejsadová 
 
 

2) Zpráva o činnosti za rok 2010 
 
Předsedkyně Eva Blažková informovala přítomné o aktivitách ZKO v roce 2010 – výcviky 
všeobecné poslušnosti a agility, akce pro veřejnost (Majáles, Loučení s prázdninami), společné 
výlety.  
Pokladník Ing. Jana Prchalová podala zprávu o hospodaření v roce 2010.  
Celkové příjmy: 47 690Kč, z toho členské příspěvky za rok 2010 ve výši 12 100Kč a členské 
příspěvky na rok 2011 ve výši 7950Kč, dotace MěÚ Ledeč nad Sázavou činila 10 000Kč, dotace 
ČKS činila 5000Kč.  
Celkové výdaje: 31 826Kč  
K 31. 12. 2010 bylo v pokladně ZKO 14 781Kč a na účtu FIO zůstatek 7475Kč, celkem tedy 
finanční zůstatek 22 256Kč. 
 
Zpráva o hospodaření byla VČS schválena bez výhrad. 

.  
Členka výboru Veronika Malimánková informovala o plnění brigád – 7 členů nesplnilo 
stanovený počet hodin,většina z nich však již nadále nepokračuje v členství v ZKO.  
 

3) Zpráva revizní komise za rok 2010  
 

• Termíny výcviku (E. Blažková, V. Malimánková) - plněno průběžně. 
• 2 plánované akce – splněno. 
• Vyúčtování dotací a nová žádost na rok 2011 (O. Růžičková) – splněno.  
• Figurantský kurz (L. Krajíček) – plněno průběžně. 
• Nový web – prozatím odloženo. 
• Úprava loga (webmasteři) – splněno. 
• Kontrola brigád (V. Malimánková) - splněno. 
• Revize pokladny (B. Gampe) – splněno. 

 
Zpráva revizní komise byla VČS přijata bez výhrad.  

 
4) Koncepce pro rok 2011 
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Jednatelka Mgr. Olga Růžičková informovala o změnách členské základny pro rok 2011. VČS 
odsouhlasila čestné členství první předsedkyně ZKO Veroniky Nechvátalové. Aktuáln ě má 
ZKO 20 členů (17 „starých“, 2 nové a jednoho čestného). 
 
Výcviky VV i agility zůstávají v současné podobě – aktuální termíny na webu. Navržen výcvik 
pokročilých (především možnost pro výcvikáře a další „zasloužilé“ členy) pod vedením B. 
Gampeho, termín bude stanoven do příští schůze. Návrh B. Gampeho na zavedení pevných , 
zájemci dopředu zaplacených výcvikových bloků, nebyl prozatím odsouhlasen. Webmasteři zjistí 
možnost „interaktivní“ tabulky pro plánování výcviků k umístění na web. 
 
V plánu je rozšíření sekce agility o další psí sport, a to Flyball pod vedením Evy Blažkové. 
Realizace bude záležet na finančních možnostech pro zakoupení potřebných pomůcek. 
 
Vzhledem k indispozici instruktora a figuranta L. Krajíčka je dočasně zrušen výcvik obran. 
 
Údržbu plochy (sekání trávy) na Rašovci by v roce 2011 měly zajišťovat TS Ledeč n. S. – 
„styčným důstojníkem“ za ZKO byla stanovena Eva Blažková.  
 
Již zaplacené rekonstrukční práce na klubovně dokončí firma Glost – dohled nad splněním J. 
Prchalová.  
 
Počet vyžadovaných brigádnických hodin pro rok 2011 je pro každého člena 15. Tabulka 
s brigádami bude umístěna v skladovém domku na cvičišti na Rašovci, každý člen si musí sám 
zapisovat odpracované hodiny (nejlépe ihned po skončení konkrétní brigády).  
 
 
Plán akcí: 

• Společné výlety se psy pro členy i veřejnost - průběžně, nebližší plánován na 10. 4.  
• 28. 5. Pohádkový les Josefodol -  členové agi pod vedením V.Malimánkové se dohodnou 

s organizátory o případné účasti, podají informaci na příští schůzi. 
• 8. 5. Majáles – pod vedením Veroniky Malimánkové, na cvičišti agility v Pivovarském 

údolí 
• Červen – ukázka pro MC Rolnička Světlá n Sázavou – organizuje  

O. Růžičková 
• Prázdniny – společná akce na Rašovci pro členy a jejich rodiny (opékání), víkend se psy 

pod stanem 
• První víkend v září – Loučení s prázdninami 
• Dle aktuální situace možnost zapojit se do dalších aktivit jiných subjektů.  

 
Plán investic: 

• 2 odkládací boxy pro horní část cvičiště na Rašovci – odsouhlaseno pořízení  
• nová kladina (odpovídajících parametrů) pro VV – odsouhlaseno pořízení 
• dálka pro agility – odsouhlaseno pořízení 
• dlouhý tunel 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 
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Rozpracování jednotlivých bodů do realizační fáze zajistí průběžně výbor ZKO. 
 
VČS schválila plán činnosti a plán investic pro rok 2011. 
 
 
 
 

5) Volba nového pokladníka 
 
Ing. J. Prchalová se vzdává funkce pokladníka. Pro tuto funkci byl navržen a VČS odhlasován 
Ing. B. Gampe. Tento byl VČS uvolněn z funkce vedoucího revizní komise. Revizní komise 
bude nadále pouze jednočlenná – Ivana Vejsadová. Zbylé složení výboru zůstává beze změny.   
 

6) Diskuse 
 
Probíhala průběžně k jednotlivým projednávaným bodům. 
 

7) Úkoly 
J. Prchalová - dohlédnout na dokončení prací na klubovně (f. Glost) 
P. Blažková, Ing. V.Vejsada-nachystat tabulku pro výcviky k umístění na web 
O.Růžičková – dojednat ukázku pro MC Rolnička, zaslat na ČKS aktualizaci údajů o složení 
výboru a revizní komise 
E. Blažková – nachystat podklady  k nákupu vybavení pro Flyball 
V.Malimánková – nachystat návrh programu pro Majáles 
B. Gampe – rozhodnout termín pro výcvik pokročilých (výcvikářů),  
E. Blažková – průběžně upomínat TS Ledeč o sekání trávy na Rašovci 
V. Malimánková, B. Gampe –zajistit dohodnuté nákupy, materiál apod. (kladina, odkládačky, 
dálka, tunel) 
. 
 
Příští schůze : 7. 4. 2011 

 
 
Zapsala: Mgr. Olga Růžičková V Přísece 4. 3. 2011 
 
Zápis ověřila: E.Blažková V Ledči n.S. 5. 3. 2011 

 


