Zápis ze schůze výboru a revizní komise
ZKO 730 Ledeč nad Sázavou konané dne 4. 12. 2009
Schůzky se zúčastnili: Ing. Bernhard Gampe Ing. Jana Prchalová, Mgr. Olga Růžičková,
Veronika Malimánková a Petra Blažková - tedy dva ze tří členů stávajícího výboru, dva členové
revizní komise a webmaster. Předsedkyně a třetí členka revizní komise sdělily své návrhy a
názory předem a z jednání se ze zdravotních důvodů omluvily.
Na pracovním setkání byla probrána řada námětů na další fungování ZKO v příštím roce.
Přítomní členové vedení ZKO se usnesli na následujících záležitostech, které budou navrženy
k odsouhlasení také členské schůzi ZKO (ČS), jež se bude konat v průběhu ledna 2010:
1) Vznik dvou sekcí ZKO:
Vzhledem k velmi dobrému fungování části cvičáku, která se věnuje agility na cvičišti
v Pivovarském údolí, je navrženo, aby od ledna 2010 ZKO nadále sestávala ze dvou sekcí:
sekce agility (A) a sekce všeobecného výcviku – poslušnost, stopy, obrana... (VV).
Zastřešující organizací nadále zůstane ZKO 730, navržena je úprava výboru ZKO s ohledem
na nové uspořádání (minimálně rozšíření o zástupce agility sekce, Veroniku Malimánkovou).
Členové ZKO (stávající i noví) si tedy na lednové ČS zvolí, zda chtějí být členy sekce A,
sekce VV nebo obou.
2) Členské příspěvky:
S ohledem na bod jedna budou členské příspěvky od 1. 1. 2010 stanoveny takto:
-členství v sekci A (a tedy bezplatné cvičení v Pivovarském údolí) – 1000Kč/rok
-členství v sekci VV (bezplatné cvičení na Rašovci) – 1000Kč/rok
-členství A + VV (bezplatné cvičení Pivovarské údolí i Rašovec) – 1500Kč/rok
Ostatních členských výhod (všichni členové ZKO jsou členy ČKS a obdrží známku na
konkrétní rok) a povinností se rozdělení do sekcí nijak nedotkne. Pro ostatní zájemce, kteří
nejsou členy ZKO a nebo jsou členy ZKO, ale jiné sekce, bude nadále platit poplatek 50Kč
za lekci na konkrétním cvičišti.
Nadále také bude platit sleva na členských příspěvcích pro všechny členy výboru a revizní
komise, výcvikáře, pracovníka fotodokumentace a webmastera ZKO – platí pouze 150Kč/rok
(členský příspěvek pro ČKS).
3) Finance:
V návaznosti na rozdělení do sekcí budou platby členských příspěvků i platby za výcvik
v obou sekcích evidovány tak, aby je bylo možné odlišit. Jinak účetnictví ZKO a funkce
pokladníka zůstávají společné pro obě sekce.
Členům naší ZKO, kteří jsou kvůli možnosti využívat pozemek Klubu chovatelů
v Pivovarském údolí pro agility jeho členy, bude poplatek, který ročně Klubu chovatelů hradí
proplacen.
Evidenci plateb na cvičištích je potřeba pokladníkovi (Janě P.) dodat nejpozději do konce
roku tak, aby mohla připravit zprávu o stavu účetnictví pro lednovou ČS.
Po Novém roce je potřeba udělat novou inventarizaci majetku, neboť během letošního roku
byla pořízena opět řada nových věcí (zajistí pokladník a jednatel).
4) Všeobecné:
a) Nákup triček s logem ZKO se uskuteční až po lednové členské schůzi, do té doby je
možné nahlašovat požadavky Petře B. (viz. informace na www).
b) PF 2010 za ZKO připraví a rozdistribuuje Olga R.

c) Kapacita zapůjčené maringotky na cvičišti agility začíná být nedostatečná vzhledem
k množství nového vybavení. Je potřeba projednat s Klubem chovatelů a následně s městem
možnost umístění vlastního „kontejneru“ s věcmi (nejprve je potřeba zjistit možnost získání
takového kontejneru - všichni).
d) Po předchozím nezdaru je potřeba znovu projednat se zástupci Klubu chovatelů podobu
písemné dohody o užívání cvičiště pro agility (zajistí Eva B., Verča M. a Béďa G.).
e) Verča M. zajistí pořízení uzamykatelné schránky na evidenci plateb na agility cvičišti.
f) Na členské schůzi je potřeba mimo jiné probrat zajištění figurantského kurzu pro Láďu K.,
možností je několik: ZKO proplatí celý kurz a zkoušky, nebo jen kurz či jen zkoušky a
zbytek se figurantovi zaplatí pomocí poplatků za konkrétní výcviky obran, které by hradili
všichni účastníci včetně členů ZKO.
g) Informace pro webmastra ke zveřejňování – oficiality týkající se ZKO: všichni, kdo budou
webmasterovi zasílat věci k uveřejnění na webu, budou zasílat informace v kopii členům
vedení (výbor, revizní komise) tak, aby se mohli před vyvěšením informací k záležitosti
případně vyjádřit, a aby nedocházelo ke zmatkům, co a v jaké podobě zveřejňovat.
5) Úkol výboru a širšího vedení ZKO:
Stanovení priorit pro rok 2010 v programové a investiční činnosti – nachystat návrhy pro ČS
ke schválení. Náměty a návrhy zasílat Olze R., která připraví v bodech pro projednání na
lednové ČS.
Zapsala Mgr. Olga Růžičková
Příseka 20. 12. 2009

