Zápis z členské schůze ZKO 730 Ledeč nad Sázavou
konané dne 22. 03. 2012
Na schůzi se sešlo 12 členů ZKO (ze stávajících 19) a jeden host.
Uskutečnila se v AEBI Ledeči n/S. Projednány byly následující body:
1) Zahájení,
Provedeno předsedkyní E. Blažkovou a předáno řízení V. Malimánkové
2) Z poslední VČS aktuálně navazuje
1) veřejně prospěšné aktivity organizace a jejich pokračování i v r. 2012.
Za nosné jsou zde i nadále považovány a budou podporovány:
- pravidelné výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí
1.1) Dohodnuta trasa a termín jarního výletu dne 31.03.2012 (celodenní).
Led - Č. Šternberk (vlak) + Č. Št. – Kácov (pěší) + K – Led (vlak)
Sraz Ledeč nádraží 08:30 hod
Velitel zájezdu: Pavel Storož
1.2) Majáles Agility
Tentokrát včetně propagace pro veřejnost – konání dne 08.05.2012
Oficiální zahájení 14:00 hod
Kostra programu a přidělení jednotlivých zodpovědností – Malimánková V.
Propagace – Blažková P.
Zpravodaj - Gampe B.
Občerstvení, ceny – organizační zajištění Storož P. Finanční přispění hospodář ZKO.
1.3) Dne 26.05. Lipnička (pí. Kratochvílová) – agility ukázka v rámci tamního
koňského dne – organizační a programové zajištění za ZKO Blažková E. +
Malimánková V.
- Psí loučení a Posázavský Bob
- na požádání spoluúčast na akcích pořádaných DDM či přilehlými dětskými tábory
2) Všeobecný výcvik:
- pro zvýšení popularizace mezi veřejností zavedení Mobility
- pořádání jarních a podzimních zkoušek pro začátečníky a pokročilé předpokládaný termín
květen 2012 – organizace Blažková E. + Gampe B.
- organizace podzimních zkoušek ZOP
- otevřená zůstává záležitost figuranta a obrany budou pro případné zájemce zajišťovány po
vzájemné domluvě externě.
3) Agility:
- rozvoj sportovních aktivit, získání vyšší výkonnostní třídy
- rozšíření reprezentační základny – více „masovosti“
- dotažení do realizační fáze disciplínu Flyballu, jako dalšího potenciálního místa uplatnění
zájmové veřejnosti
Brigádnické hodiny pro rok 2011 nebyly stejně jako v předchozích naplněny, a proto se pro rok
2012 povinné penzum ruší a brigádní činnost bude výlučně dobrovolná. Platba provedená sl.
Krajíčkovou navržena v plném rozsahu jmenované k vrácení.
Vrácení platby provedla předsedkyně E. Blažková
Termíny výcviků pro jaro 2012 zůstávají zatím beze změny v obou sekcích.
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3) Schválení rozpočtu na rok 2012
Přednesl B. Gampe ve vazbě na potřeby jednotlivých sekcí ZKO a současnou ekonomickou
situaci ZKO. Předpokládaná částka k uvolnění ve výši 20 000,- Kč. Čerpáno 4 824,- Kč za
tunel agility v 03/2012.
S platností od 01.04.2012 do odvolání bude poskytován příspěvek na úhradu režijních
nákladů ve výši 300 Kč/Q instruktorce V. Malimánkové. Příspěvek bude poskytován vždy
do 10-tého dne daného čtvrtletí na číslo účtu, jež jmenovaná oznámí hospodáři ZKO.
Plán investic:
- 2 odkládací boxy pro horní část cvičiště na Rašovci – pro r. 2012 odloženo pořízení, využít
stávající spodní boxy
- dlouhý tunel pro agility – pořízen v 10. KT.
- 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
- skočky pro agility formou samovýroby a sponzorství - odsouhlaseno
- zátěžové pytle – 12ks formou samovýroby – pořízeno12. KT.
- dle finančních možností viadukt pro AGI - odsouhlaseno
Rozpracování jednotlivých bodů do realizační fáze zajistí průběžně výbor ZKO.
VČS schválila plán činnosti a plán investic pro rok 2012.

4) Diskuse
Probíhala průběžně k jednotlivým projednávaným bodům.

Zapsal: ing. B. Gampe v.r.

V Ledči n/S 23. 03. 2012

Zápis ověřila: E. Blažková v.r.

V Ledči n/S 27. 03. 2012

Přítomní:
Val, Flá, Kočá, Čeá, Vej, Vejá, Blá E, Sto, Malá, Blá P, Jená, Ga,
Host:
Sla
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