Zápis z výroční členské schůze
ZKO 730 Ledeč nad Sázavou konané dne 9. 1. 2009

Na schůzi se sešlo celkem 17 členů ZKO (viz prezenční listina). Uskutečnila se
v prostorách salonku Caffeebaru v Ledči. Odsouhlasen zapisovatel – Mgr. Olga Růžičková a
ověřovatel zápisu Veronika Malimánková
1) Členové, finance:
Byl vytvořen seznam členů pro rok 2009. Pět členů se z různých důvodů odhlásilo, tři
noví členové přibyli. Celkový počet členů ZKO k 9.1.2009 je 21. Několik nových účastníků
výcviku projevilo zájem rozmyslet si své přihlášení a učinit tak případně během roku. Byla
podána informace o termínech dohlašování členů ČKS v roce 2009 - budou vyvěšeny na
našich www. Byly vybrány členské příspěvky ve výši 1000Kč za jednoho člena (stejně jako
v loňském roce). Navržena a jednohlasně odhlasována byla změna výše příspěvků na 150Kč
(výše přípěvku odváděná za každého člena ČKS) pro členy výboru, výcvikáře, webmastera a
vedoucího fotodokumentace (všichni své funkce plní v průběhu roku bez nároku na odměnu).
Dále bylo výborem navrženo platit alespoň minimální odměnu výcvikářům, kteří se celý rok
s velkým nasazením věnují všem návštěvníkům cvičáku 2-3 krát týdně. Všichni členové
souhlasili, ale všechny výcvikářky toto odmítly.
Ing. Prchalová (pokladník) podala zprávu o hospodaření ZKO. Informovala také o
vyúčtování dotací (celkem 15.000Kč) od města Ledeč n. S. za rok 2008. Došlo ke shodě
všech přítomných, že požádáme zastupitele o finanční podporu formou dotace také v roce
2009.
Hospodaření ZKO v roce 2008:
Vklad 2.900Kč (dvatisícedevětset korun českých) - k 1.1.2008, členské příspěvky
Příjmy 43.600Kč (čtyřicettřitisícšestset korun českých) - členské příspěvky, sponzorské dary
Výdaje 31.660Kč (třicetčtyřitisícpětsetšedesát korun českých) - nákup vybavení cvičiště a
pomůcek pro výcvik, pořádní akcí pro veřejnost
Zůstatek 14.840Kč (čtrnácttisícosmsetčtyřicet) - k 1. 1. 2009
Zprávu o hospodaření shledala revizní komise ZKO bez závad. Všemi 17 přítomnými členy
bylo hospodaření za rok 2008 odsouhlaseno bez námitek.
Návrh hospodaření na rok 2009:
Zůstatek z roku 2008:
Předpokládané příjmy: 50.000Kč (čl. příspěvky, dotace, sponzorské dary)
Předpokládané rozhodující výdaje: 3500Kč příspěvky ČKS, 35.000Kč nákup a instalace
klubovny, 6000Kč pořádání akcí pro veřejnost
Návrh hospodaření na rok 2009 byl všemi 17 přítomnými členy odsouhlasen bez námitek.
2) Plánované akce na rok 2009
Naplánovány byly tři větší akce pro veřejnost – účast na Dni dětí na Šeptouchově,
uspořádání 2. ročníku Loučení s prázdninami na Rašovci poslední srpnovou sobotu a jedné
vánoční akce. Dále jsou v plánu společné jarní výlety pro lidi a psy.

Termín uspořádání zkoušek ZZO na našem cvičišti byl většinou přítomných odhlasován na
konec září 2009.
3) Logo
V soutěži o návrh loga ZKO, kterou jsme vyhlásili na podzim, se sešlo cca 15 návrhů
(od několika autorů i více) od členů i soutěžících mimo naši organizaci. Po dlouhé bouřlivé
debatě a následném hlasování o jednotlivých návrzích byli vybráni dva finalisté – jeden
z návrhů Jakuba Nováka a jeden z návrhů Kristýny Brabcové. Oba autoři své návrhy rozvinou
a dopracují dle požadavků (ukázka aplikací) a dodají do začátku března. Na další schůzi bude
již zvoleno vítězné logo.
4) Různé
Složení výboru ZKO i revizní komise zůstalo pro rok 2009 beze změn. Tým výcvikářů
se rozšířil o Evu Blažkovou a konzultanta základního výcviku loveckých psů Blanku
Galovičovou. Webmasterem nadále zůstává Eva Blažková, fotodokumentaci bude zajišťovat
Ing. Vejsada.
Veronika Nechvátalová-Plicková (předseda) informovala o plánu dalších výcviků, o
průběhu zkoušek ZZO a možnosti zajistit návštěvu a přednášku profesionálního kynologa
Jaromíra Váchy ze ZKO Havlíčkův Brod pro členy naší ZKO. Také o akcích, kterých se
mohou členové během roku zúčastnit (výstavy, soutěže, tábor apod.)
Byl odsouhlasen návrh výboru na založení bankovního účtu a Mgr. Růžičková
(jednatel) pověřena jeho zřízením po dohodě výboru za co nejvýhodnějších podmínek pro
ZKO. Odhlasována byla pravidla jeho využívání: hotovostní operace do výše 5000Kč může
provádět jeden pověřený člen výboru ZKO, operace nad 5000Kč vždy dva pověření členové
výboru ZKO společně.
Ing. Prchalová podala informaci o souhlasu rady města s instalací klubovny ZKO
v prostoru Rašovce, nákupu klubovny (dřevěná stavba od firmy Glost) a podrobnostech
spojených s její instalací.
Dále informovala o možnostech prezentace činnosti naší organizace v regionálních
médiích: šéfredaktor Ledečských listů p. Kubát každý měsíc poskytne prostor cca 300 slov
(uzávěrka je do 25. předchozího měsíce), Deník Vysočina nabídl k využití celou stránku s 4-6
barevnými fotografiemi pro informaci o činnosti ZKO v prvním roce její činnosti.
Ing. Prchalová a Mgr. Růžičková byly pověřeny založením kroniky, kterou pak dále
budou psát všichni zájemci společně.
Další schůze byla předběžně naplánována na cca polovinu března 2009.
Zápis vyhotovila: Mgr. Olga Růžičková
Příseka 13.1.2009
Zápis ověřila: Veronika Malimánková
Ledeč n. Sázavou …

