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Zápis z  členské schůze  
ZKO 730 Ledeč nad Sázavou, konané dne 5. 1. 2010  

 
 
Na schůzi se sešlo celkem 14 členů ZKO, tedy nadpoloviční většina ze stávajících 24 členů (viz 
prezenční listina). Uskutečnila se v restauraci Central v Ledči n. S. Odsouhlasen zapisovatel Mgr. 
Olga Růžičková a ověřovatel zápisu Ing. Bernhard Gampe. Diskutováno a případně hlasováno 
bylo o následujících bodech: 

 
 

1)  VZNIK DVOU SEKCÍ V RÁMCI ZKO – agility a všeobecný výcvik  
Odhlasován návrh výboru na založení dvou sekcí v rámci ZKO: agility (A) a všeobecný 
výcvik (VV). V souvislosti s tím stanovena výše členských příspěvků počínaje letošním 
rokem následujícím způsobem:  

- sekce A - 1000Kč/rok  
- sekce VV - 1000Kč/rok  
- sekce A+sekce VV - 1500Kč/rok  
-členské příspěvky pro členy výboru a revizní komise, výcvikáře, webmastera a 
pracovníka fotodokumentace zůstávají 150Kč/rok 
-členové ZKO, kteří nejsou členy konkrétní sekce, budou platit 50Kč/lekci v této    
sekci 
-nečlenové ZKO budou platit 50Kč/lekci (v kterékoliv ze sekcí).  

Členství v sekcích je možné pro každý kalendářní rok zvolit libovolně (bude vždy 
zaznamenáno do tabulky v přihlášce). Další výhody (kromě bezplatného výcviku v konkrétní 
sekci) a povinnosti spojené se členstvím v ZKO jako zastřešující organizaci (a tím také 
v ČKS) nejsou volbou sekce nijak dotčeny. Administrativa a účetnictví zůstávají nadále 
společné pro celou ZKO. V souvislosti s užíváním plochy v Pivovarském údolí pro výcvik 
agility se někeří členové ZKO museli stát členy Klubu chovatelů drobného zvířectva a platí 
zde také členské příspěvky – tyto náklady jim budou proplaceny z prostředků ZKO. 
Vše v bodě 1 odhlasováno všemi přítomnými členy (14 hlasů pro). 
 
2) SLOŽENÍ VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE S OHLEDEM NA NOVÉ V NITŘNÍ 

USPOŘÁDÁNÍ ZKO (viz bod 1) 
Změna počtu členů revizní komise na dva. Bez náhrady uvolněna Veronika Malimánková. 
Zůstávají Ing. Bernhard Gampe a Ivana Vejsadová. 
Odhlasováno všemi přítomnými členy (14 hlasů pro). 
Odhlasován návrh na rozšíření výboru na čtyři členy. Jediným  kandidátem na obsazení nově 
vzniklého člena za sekci agility je Veronika Malimánková.   
Odhlasováno všemi přítomnými členy (14 hlasů pro). V. Malimánková se tímto stala 
k dnešnímu dni  členkou výboru ZKO. 
 
3) PLÁN HOSPODAŘENÍ NA ROK 2010  
 
Plánované příjmy: 
1) Dotace město Ledeč n. S.: 10 000Kč (reálně dosažitelné, jinak zažádáno o 15 000Kč) 
2) Sponzoři:5000Kč 
3) Členské příspěvky: 25 000Kč 
Celkem: 40 000Kč 
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Od podzimu 2009 je zažádáno o dotaci na opravu klubovny u ČKS (informace o výsledku 
však bude k dispozici nejdříve v dubnu 2010) a bylo navrženo pokusit se získat dotaci 
z Krajského úřadu Kraje Vysočina. 
Odsouhlaseno všemi přítomnými členy (14 hlasů pro) 
Plánované výdaje (pořadí dle priority): 
1) Oprava klubovny (oprava shnilých trámů, výměna poškozené boční stěny a nátěrové 
práce) – 20 000Kč  
2) Pořízení kontejneru na uložení věcí na agility – 10 000Kč 
3) Figurantský kurz a zkoušky L. Krajíček – cca 5000Kč (bude upřesněno) 
4) Nákup dalšího vybavení na agility – cca 5000 Kč (bude upřesněno) 
Celkem: 40 000Kč 
Odsouhlaseno většinou přítomných členů (9 hlasů pro, 1 proti (jiný návrh na rozdělení 
financí), 4 se zdrželi) 
 
4) PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2010  
Práce ve dvou sekcích (viz bod 1), pořádání společných výletů se psy pro členy i nečleny. 
Brigádní činnost na cvičišti, členské schůze.  
Další vzdělávání instruktorů: figurantské zkoušky L. Krajíček, instruktorské zkoušky 
výcvikáři (E. Blažková, P. Blažková, B. Gampe, V. Malimánková).  
Účast na akcích jiných pořadatelů: Den dětí, Město Ledeč n. S., červen  
Vlastní akce:  
1) Psí Majáles (závody v poslušnosti a agility pro členy i veřejnost) – 1. květen 
2) Loučení s prázdninami III (akce pro širokou veřejnost, viz předchozí ročníky) – září 
3) Zkoušky ZZO a ZOP – říjen - listopad 
4) Psí Mikulášská – prosinec 
Odsouhlaseno všemi přítomnými členy (14 hlasů) 
 
5) OSTATNÍ 
J. Prchalová informovala o městem plánovaném el. zasíťování a dovedení vody na Rašovec a 
předběžné dohodě s vedením města o možnostech využití pro ZKO. 
Byly vybrány členské příspěvky na letošní rok. Některým ze stávajících členů bylo po 
dohodě výboru a odsouhlasení přítomnými členy umožněno zaplatit pro letošní rok pouze 
„udržovací členský poplatek“ 150Kč - pokud se dostaví na výcvik budou za lekce platit jako 
nečlenové (tedy 50Kč/lekci), ale zůstávají členy ZKO a tedy ČKS a obdrží známku na letošní 
rok.  
Výbor informoval o přijetí 3 nových členů (Jeníčková Kateřina, Vacková Eliška,  Maštálková 
Marie) do ZKO, 4 lidé své členství ke konci roku 2009 ukončili. K  5. 1. 2010 má tedy ZKO 
celkem 24 členů.  
Odsouhlasen návrh výboru, že pokud bude kdokoliv z členů zasílat webmasterovi 
k uveřejnění nějaké „oficiality“ týkající se ZKO, pošle vždy v kopii všem členům výboru a 
revizní komise k připomínkování (doba pro uplatnění připomínek cca 4-5 dní). Teprve poté 
vyvěsí webmaster informace na stránky, aby se předešlo zbytečným chybám a zmatkům. 
Ustanoven zástupce webmastera – Ing. Vladimír Vejsada. 
 
Úkoly: 
J. Prchalová – nachystat zprávu o hospodaření v r. 2009, zjistit přesnou cenu plánovaných 
oprav na klubovně u firmy Glost 
E. Blažková – zjistit bližší informace o figurantském kurzu a zkouškách (finanční náklady), 
zajistit alternativní cenovou nabídku na opravy na klubovně od jiné firmy 
O. Růžičková – zajistit zaplacení členských příspěvků a včasné odeslání podkladů k členské 
základně dle požadavků ČKS, vytvořit zjednodušenou verzi dohody o užívání plochy 
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v Pivovarském údolí pro výcvik agility, zjistit možnosti čerpání dotací na činnost od Kraje 
Vysočina, vytvořit aktuální seznam členů s údaji o členství v sekcích pro rok 2010 k využití 
pro výcvikáře, zaslat webmasterovi zápis ze schůze a pokyny k dalším úpravám informací na 
webu (členská základna) 
V. Malimánková a E. Blažková – zjistit možnosti umístění kontejneru na uložení agility 
vybavení na cvičišti v Pivovarském údolí 
I. Vejsadová – zajistit objednávku triček a mikin s potiskem (logo ZKO) dle předaného 
seznamu požadavků  
P. Blažková – zajistit aktualizaci údajů na webu dle zaslaného zápisu ze schůze a informací 
od jednatelky (členská základna) 
 
 
Vzhledem k tomu, že tato schůze byla z organizačních důvodů svolána narychlo a 
nebylo možné probrat všechny potřebné záležitosti, uskuteční se další členská schůze již 
5. 2. 2010 a hlavními body k projednání budou: 
 
- zpráva o hospodaření ZKO v roce 2009 a zpráva revizní komise 
- podrobnější plán pro konání akcí v roce 2010  
- upřesnění některých plánovaných investic  
- výběr zbytku členských příspěvků, proplacení členských příspěvků pro Klub chovatelů 
členům ZKO (viz bod 1) 

- předání známek a členských průkazek ČKS pro rok 2010 
- upřesnění podmínek členství v ZKO („udržovací poplatek“, příjímání nových členů a 

ukončování členství) 
- další upřesnění pravidel pro uveřejňování informací na webu (aktuality, info o schůzích 

ap.) 
-    termíny výcviků a jejich diferenciace 
 
 
 

 
 

Zapsala: Mgr. Olga Růžičková V Přísece 6. 1. 2010 
 
Zápis ověřil: Ing. Bernhard Gampe V Ledči n. Sázavou 7. 1. 2010 

 


