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Zápis z  výroční členské schůze (VČS) ZKO 730 Ledeč nad Sázavou 
konané dne 30. 01. 2012  

 
Na schůzi se sešlo 13 členů ZKO (ze stávajících 19) a jeden host (viz prezenční listina). 
Uskutečnila se v Hotelu Kaskáda v Ledči n/S. Projednány byly následující body: 
 

1) Zahájení,  
 
Provedeno předsedkyní E. Blažkovou a předáno řízení V. Malimánkové  
 

2)  stanovení zapisovatele, ověřovatele a návrhové komise 
 
Řízení VČS: Malimánková V. 
Zapisovatel: ing. Gampe B. 
Ověřovatel: JUDr Flégrová J. 
Návrhová komise: Vejsadová I. , Storož P. 
V. Malimánková přivítala přítomné a zahájila jednání VČS kontrolou přítomnosti (ing. Gampe). 
Při účasti 68,42% je VČS usnášeníschopná. 
Pokračováno volbou funkcionářů – jednomyslně zvoleni výše uvedení členové.  
Krátké vzpomenutí pozitiv a negativ uplynulého roku – bližší hodnocení přenecháno předsedkyni 
ZKO. Poděkování zainteresovaným za venčící činnosti a další péči o útulkové psy. 
Doporučuje výraznější propagaci existence útulku nejen pro Ledeč, ale i celou spádovou oblast. 
Zároveň i osvětovou činnost působící na potenciální majitele psů – odpovídající vazba mezi 
fyzickým a psychickým stavem zájemců a vybranou rasou psa. 
 

3) Kontrola pln ění závěrů minulé VČS  
 
Kontrola provedena I. Vejsadovou. Body 7.1 a 7.3 až 7.7 hodnoceny jako splněné. Bod 7.2 
(tabulky výcviku na web) nelze plnit neb užívaná (neplacená) verze webu ZKO toto neumožňuje. 
 

4) Zpráva o činnosti za rok 2011 
 
Předsedkyně E. Blažková informovala přítomné o aktivitách ZKO v roce 2011 – výcviky 
všeobecné poslušnosti a agility, aktivity pro děti a mládež (Den otců Světlá, tábor Podhrad atd.),  
akce pro veřejnost (Majáles, Loučení s prázdninami), společné výlety – hodnoceno pozitivně. 
Získávat širokou veřejnost pro správné soužití pes-člověk. Využívat všech dostupných forem 
k propagaci činnosti ZKO a pozitivnímu ovlivňování obyvatel.    
Připomenuty dosažené úspěchy na sportovním poli agility V. Malimánková (výkonnostní třída). 
Valoušek, Gampe, Blažková – předány upomínkové pozornosti.  
 

5) Zpráva o hospodaření za r. 2011 
 

Hospodář B. Gampe podal zprávu o hospodaření za rok 2011.  
 
Zpráva o hospodaření byla VČS schválena bez výhrad. 
 

6) Zpráva revizní komise za rok 2011 – I. Vejsadová  
 

- Figurantský kurz - L. Krajíček z osobních důvodů ukončil členství v ČKS a potenciální 
nástupce nebyl nalezen – nesplněno (viz též další body)  
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- Nový web – stále odloženo. 
- Brigádní činnost – nesplněno, zrušeno s náhradou plným dobrovolnictvím nebo objednáváním 
služeb. Sl. Krajíčková jako jediná neodpracované brigády v plném rozsahu zaplatila (a přestala 
být členkou ZKO) – k uvedenému viz též v dalším.     
- Revize pokladny – splněno, dokladová část předložena ke kontrole – nesrovnalosti nezjištěny. 
 
Zpráva revizní komise byla VČS přijata bez výhrad.  
 

7) Koncepce pro rok 2012 
 

Předsedkyně E. Blažková zmínila nejprve 
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  
- 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 zavedení Mobility     
- pořádání jarních a podzimních zkoušek pro začátečníky a pokročilé 
- organizace podzimních zkoušek ZOP 
- otevřená zůstává záležitost figuranta a obrany budou pro případné zájemce zajišťovány po 
vzájemné domluvě externě.  
P. Storož nebude dále s ohledem na další aktivity (záchranařina) ve vzdělávání v této oblasti 
pokračovat.   
     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       
    4) Členská základna: 
- 20 členů v roce 2011 přetaveno na 19 členů vstupujících do r. 2012 
- úbytek pěti původních proti přírůstku čtyř nových 
- solidní základna, již je třeba rozvíjet v míře žádoucí pro ZKO  
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. 
 
Zpráva předsedkyně byla VČS přijata bez výhrad a vrácení platby zajistí předsedkyně E. 
Blažková  
 

8) Schválení rozpočtu na rok 2012 
 
Přednesl B. Gampe ve vazbě na potřeby jednotlivých sekcí ZKO a současnou ekonomickou 
situaci 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 – odsouhlaseno pořízení 
- dle finančních možností další úpravy klubovny – odsouhlaseno 
- dle finančních možností připojení klubovny do el.sítě (ve spolupráci s městem) - odsouhlaseno 



3 
 

- tréningový box pro Flyball – předběžně odsouhlaseno pořízení, E. Blažková dodá podklady 
- skočky pro agility formou samovýroby a sponzorství - odsouhlaseno 
- zátěžové pytle – 12ks formou samovýroby - odsouhlaseno 
- 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. 
 

9) Funkce jednatele 
 
Mgr. Růžičková se vzdala funkce a pro rok 2012 bude výbor pracovat pouze v tříčlenném 
složení. Činnosti jednatele budou převedeny do aktivit hospodáře organizace ing. B. Gampeho.  
Zbylé složení výboru a revizní komise zůstává beze změny.   
 
VČS bere na vědomí. 
 

10) Diskuse 
 
Probíhala průběžně k jednotlivým projednávaným bodům. 
 
 
 
 
Zapsal: ing. B. Gampe v.r.   V Ledči n/S  04. 02. 2012 
 
Zápis ověřila: JUDr. J. Flégrová v.r.  V Ledči n/S  06. 02. 2012 

 


