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Zápis z  výroční členské schůze (VČS) ZKO 730 Ledeč nad Sázavou 
konané dne 01. 03. 2013  

 
Na schůzi se sešlo 12 členů ZKO (ze stávajících 20) a dva hosté (viz prezenční listina). 
Uskutečnila se v restauraci U Řeky v Ledči n/S. Projednány byly následující body: 
 

1) Zahájení,  
 
Provedeno předsedkyní E. Blažkovou  
 

2)  stanovení zapisovatele, ověřovatele a návrhové komise 
 
Řízení VČS: Blažková E 
Zapisovatel: ing. Gampe B. 
Ověřovatel: Blažková E. 
Návrhová komise: Judr. Flégrová, Vejsadová I. 
 
Předsedkyně přivítala přítomné a zahájila jednání VČS kontrolou přítomnosti (ing. Gampe). Při 
účasti 60,00% je VČS usnášeníschopná. 
Pokračováno volbou funkcionářů – jednomyslně zvoleni výše uvedení členové. Zároveň 
provedeno rozšíření programu schůze o schválení změny složení výboru ZKO. 
 

3) Kontrola pln ění závěrů minulé VČS  
 
Kontrola provedena I. Vejsadovou. Hodnoceny jako splněné s výjimkou následujících záležitostí 
- Mobility r. 2012 přípravná fáze a činnost zahájena v r.2013 
- Flyball r. 2012 nerealizováno pro chybějící tréninkový box a nedostatečný tlak zájemců o tuto 
disciplínu. 
- připojení klubovny na elektro síť – nebylo provedeno pro trvající uzávěru MěÚ do schválení 
aktualizované verze územního plánu. 
 

4) Zpráva o činnosti za rok 2012 
V. Malimánková informovala o zkušenostech a průběhu výcviku začátečníků jak v sekci VV tak 
i Agility. Z frekventantů těchto výcvikových lekcí byli jmenovitě vyzdvihnuti O. Velát (nový 
člen naší ZKO, pí. Němcové (shoda jmen s členkou ZKO) a především náš hostující člen Lucie 
Štefánková (domovská ZKO Pelhřimov). Ta v uplynulém roce svou pílí a odvahou pod vedením 
Veroniky a Martina získala v agi vrcholnou výkonnostní třídu MA3 (výše jsou již pouze 
šampioni).     
Předsedkyně E. Blažková informovala přítomné o aktivitách ZKO  v oblasti výcviku všeobecné 
poslušnosti pokročilých (stabilní účast 6-10 psovodů), aktivitách pro děti a mládež (Pavlov 
otvírání stanice, Čelákovice, Petrklíč Ledeč), akce pro veřejnost (Majáles, Loučení 
s prázdninami), společné výlety – hodnoceno pozitivně. 
I.Vejsadová s Rózou absolvování canisterapeutické zkoušky a  jejich pravidelné páteční působení 
v stacionáři Petrklíč Ledeč. 
Získání prvenství naší ZKO v celostátní soutěži Člověk, pes a zábava. 
Webová a nástěnková aktivita prezentující činnost v naší ZKO. Zkouška ZOP nanečisto pro 
zájemce uskutečněna. 
V závěru svého vystoupení ocenila za odvedenou činnost pro ZKO a poděkovala za ní V. 
Malimánkové.   
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5) Zpráva o hospodaření za r. 2012 
 

Hospodář B. Gampe podal zprávu o hospodaření za rok 2012.  
Zpráva o hospodaření byla VČS schválena bez výhrad. 
 

6) Zpráva revizní komise za rok 2012 – I. Vejsadová  
 

- Figurantský kurz - potenciální nástupce dosud nebyl nalezen – nesplněno  
- Nový web – dílčí úpravy provedeny, generální změna zatím stále odložena, přestože doména 
zkoledeč je v držení. 
- Revize pokladny a účetních dokladů – splněno, dokladová část, pokladní kniha a výpisy z účtů 
banky předloženy ke kontrole a zkontrolovány – nesrovnalosti nezjištěny. 
 
Zpráva revizní komise byla VČS přijata bez výhrad.  
 

7) Koncepce pro rok 2013 
 

Předsedkyně E. Blažková zmínila nejprve 
1) veřejně prospěšné aktivity organizace a jejich pokračování i v r. 2013. 

Za nosné jsou zde i nadále považovány a budou podporovány: 
- pravidelné výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí  
- Majáles, Psí loučení a Posázavský Bob 
- na požádání spoluúčast na akcích pořádaných DDM či přilehlými dětskými tábory 
      2) Všeobecný výcvik: 
- pro zvýšení popularizace mezi veřejností rozvinutí Mobility     
- pořádání zkoušek pro začátečníky a pokročilé 
- otevřená zůstává záležitost figuranta a obrany budou pro případné zájemce zajišťovány po 
vzájemné domluvě externě.  
     3) Agility: 
- rozvoj sportovních aktivit, udržení výkonnostní třídy 
- rozšíření reprezentační základny – více „masovosti“ 
- V. Malimánková s ohledem na rodinné aktivity ve vzdělávání zájemců v této oblasti zatím 
nebude pokračovat, a proto se předpokládá převzetí aktivit výcviku pokročilých L. Slavík + M. 
Gál.   
- pokus o zorganizování semináře pro zájemce o metodách a rozvoji výcviku agility ZKO+Slavík   
- dotažení do realizační fáze disciplínu Flyballu, jako dalšího potenciálního místa uplatnění 
zájmové veřejnosti       
 
    
 4) Členská základna: 
- 19 členů v roce 2012 přetaveno na 18 členů vstupujících do r. 2013 
- úbytek jedné původní proti přírůstku nula nových 
- solidní se držící základna, již je třeba rozvíjet v míře žádoucí pro ZKO – v počátku roku přijati 
O. Velát + E. Starostová (aktuálně tedy 20 členů + 1 host).   
 
Zpráva předsedkyně byla VČS přijata bez výhrad.   
 

8) Schválení rozpočtu na rok 2013 
 
Přednesl B. Gampe ve vazbě na potřeby jednotlivých sekcí ZKO a současnou ekonomickou 
situaci ZKO.  
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Plán investic: 
- dle finančních možností další úpravy klubovny – odsouhlaseno 
- tréningový box pro Flyball – předběžně odsouhlaseno pořízení,  
- dokompletování skoček pro agility odsouhlaseno 
- dle finančních možností viadukt pro AGI - odsouhlaseno 
- makety pro výcvik obran VV 
- reklamní stan ZKO Ledeč pro závodníky AGI  
Rozpracování jednotlivých bodů do realizační fáze zajistí průběžně výbor ZKO. 
 
VČS schválila plán činnosti a plán investic pro rok 2013. 
 

9) Funkce člena výboru 
 
V. Malimánková se vzdala, ke dni konání VýČS, funkce člena výboru ZKO. 
V souladu se stanovami byl navržen a jednomyslně odsouhlasen novým členem výboru dnem 
provedení volby Pavel Storož. 
Zbylé složení výboru a revizní komise zůstává beze změny.   
 
VČS schválila provedenou změnu členů výboru ZKO. 
 

10) Diskuse 
 
Předána věcná cena p. Slavíkovi L., jako vítěznému klikači a současně padesátitisícovému 
návštěvníkovi webových stránek ZKO Ledeč. 
  
Diskuze probíhala průběžně k jednotlivým projednávaným bodům. 
 
 
 
 
Zapsal: ing. B. Gampe v.r.   V Ledči n/S  10. 03. 2013 
 
Zápis ověřila: E. Blažková v.r.  V Ledči n/S  12. 03. 2013 

 


