Zápis z výroční členské schůze ČKS-ZKO Ledeč nad Sázavou - 730
konané dne 20. 02. 2015
Výroční členskou schůzi (dále jen VýČS) svolala předsedkyně ČKS-ZKO Ledeč
nad Sázavou - 730 (dále jen ZKO) Eva Blažková. Na schůzi se sešlo 12 členů ZKO (ze
stávajících 22) a tři hosté (viz prezenční listina). VČS proběhla v restauraci U Řeky v Ledči
nad Sázavou.
Projednány byly následující body programu:
1) Zahájení
Schůzi ZKO zahájil v 19.25 hodin člen výboru Ing. B. Gampe, který předložil návrh na
rozšíření programu VýČS o bod týkající se přijímání nových členů ZKO. Úprava programu
byla jednomyslně přítomnými odsouhlasena.
2) volba zapisovatele, ověřovatele, volební a návrhové komise
Na jednotlivé funkce navrženi:
Řízení VýČS: Ing. Bernhard Gampe
Zapisovatel: JUDr. Jana Flégrová
Ověřovatel: Petra Blažková
Návrhová komise: Ivana Vejsadová, Radek Chlád
Volební komise: Jana Pešková, Iveta Sechovcová
Ing. Bernhard Gampe přivítal přítomné členy ZKO i hosty a zahájil jednání VČS kontrolou
účasti členů ZKO. Z 22 stávajících členů ZKO je přítomno 12 členů, tj. účast 54,54% z
celkového počtu členů ZKO, konstatováno, že VýČS je usnášeníschopná. Dále bylo
pokračováno volbou funkcionářů – jednomyslně zvoleni výše navržení členové ZKO.
3) Kontrola plnění závěrů minulé VČS
Kontrolu závěrů VýČS pro rok 2014 provedla Ivana Vejsadová, která uvedla, že závěry VýČS
z roku 2014 byly z větší části splněny, zejm. organizace výletů se psy, Psí Majáles (květen
2014), Psí loučení s prázdninami a soutěž o Posázavského BOBa (září 2014), dále pravidelně
plněny mobility, výcvik začátečníků, pokročilých a pokračujících, vydávání časopisu
Ledečský štěk.
Dlouhodobě není plněno:
- rozšíření činnost ZKO o flyball, nerealizováno z více důvodů, zejm. chybějící zájemci o
tuto disciplínu a tréninkový box, tato činnost bude zatím ponechána otevřená,
- připojení klubovny na elektro síť – nebylo provedeno pro trvající uzávěru MěÚ Ledeč nad
Sázavou do schválení aktualizované verze územního plánu, dořešení dalšího vlastnictví a
užívání pozemků na Rašovci. V současné době využíván v případě potřeby stávající přívod
elektriky. Tento bod zůstává dál ve sledování.
- zkoušky ČKS – zkoušky nebyly zajištěny pod hlavičkou ZKO. Někteří členové ZKO
(Chlád, Pešková, Zavřel) se zúčastnili soutěže ve Světlé nad Sázavou, soutěž byla ukončena
vyhlášením výsledků avšak bez zápisu zkoušky. Konstatováno, že v ZKO mají někteří
členové psy připravené k řádné zkoušce.
- figurant – stále nebyl zajištěn vhodný kandidát na figuranta z řad členů či příznivců ZKO.
Plánovaná spolupráce s K. Ochem nebyla z objektivních (zdravotních) důvodů na straně p.

Ocha realizována. Dostatečný počet figurantů není zajištěn ani v rámci okresu či kraje.
Zajištění figuranta zůstává úkolem pro další období.
4) Zpráva o činnosti za rok 2014
Předsedkyně Eva Blažková informovala přítomné o aktivitách ZKO v roce 2014, kdy byla
zorganizována celá řada akcí členy ZKO i pro veřejnost, zmínila zejm. novoroční procházku,
pochod okolo Bohdanče (říjen 2014), procházku okolo Nezdínských studánek a rybníků (říjen
2014), návštěvu ZOO Praha (červen 2014), Psí Majáles (květen 2014), Psí loučení s
prázdninami a soutěž o Posázavského BOBa (září 2014), nové akce agility. Dobře byly
hodnoceny i akce pro děti - návštěva v MŠ Stínadla, návštěva dětí z MŠ Plácky na agi cvičišti
v Pivovarském údolí, Pejskiáda pro děti z 2. tříd ZŠ Nádražní v Ledči nad Sázavou (červen
2014). Pokračují návštěvy Ivany Vejsadové s Rózinkou v rámci canisterapie, dochází za
klienty do Sdružení Háta a do stacionáře Petrklíč. V průběhu roku proběhly změny výcvikářů
v jednotlivých sekcích, tyto změny se osvědčily, výcviky, mobility a agility probíhají dle
plánu, činnost ZKO je široká, každý zájemce má možnost najít si aktivitu, která bude
vyhovovat jemu i jeho psu. Dobře je hodnocen časopis Ledečský štěk.
Zprávu o aktivitách sekce agility podala Petra Blažková. Uvedla, že rok 2014 považuje v
rámci agility za nejúspěšnější rok, členská základna je stálá, různých závodů se během roku
účastnilo v průměru 5 až 6 psů, byly zorganizovány kurzy a 2 závody přímo v Ledči nad
Sázavou, jejich úroveň byla velmi dobrá, účast také. Např. od 1. 7. do 4. 7. 2014 proběhl kurz
agility s Barčou Zelinkovou, který byl ukončen mini závody. V listopadu 2014 proběhlo
ukončení sezóny, závodilo se v neobvyklých disciplínách.
5) Zpráva o hospodaření za rok 2014
Pokladník Ing. B. Gampe podal zprávu o hospodaření za rok 2014 s tím, že příjmy
z členských příspěvků a darů od sponzorů a sympatizantů dosáhly částku mírně převyšující
hodnotu vynaložených nákladů. Hospodaření roku 2014 je tedy přebytkové včetně celkového
zůstatku od počátku působení ZKO.
Členskou základnu ke konci r. 2014 tvořilo 22 členů. K 31. 12. 2014 pak ukončili na vlastní
žádost své členství v ZKO Jana Prchalová, Pavel Storož, Květoslava Němcová, Olga
Růžičková, Aneta Sahulová, Karel Krajanský.
VČS schvaluje předloženou zprávu o hospodaření ZKO za r. 2014 bez výhrad.
6) Zpráva revizní komise za rok 2014
Zprávu přednesla za revizní komisi Ivana Vejsadová, uvedla, že revizní komise provedla
kontrolu hospodaření ZKO za rok 2014, předloženy ke kontrole byly všechny podklady a
účetní doklady, pokladní kniha a výpisy z účtů banky, provedena kontrola, nesrovnalosti
nezjištěny, hospodaření ZKO shledáno bez závad.
VČS schvaluje předloženou zprávu revizní komise ZKO bez výhrad.
7) Volba orgánů ZKO - výboru, revizní komise
Volební komise předala členům 2 volební lístky, volba provedena tajným hlasováním. Po
sečtení hlasů dle jednotlivých volebních lístků konstatováno, že
7.1)Volba výboru ZKO
- do výboru ZKO byli zvoleni - Eva Blažková - zvolena 91,66 % hlasů (1 hlas proti)
Petra Blažková- zvolena 100 % hlasů
Ing. Bernhard Gampe - zvolen 100 % hlasů
Ing. Vladimír Vejsada - zvolen 100 % hlasů
Členové výboru ZKO byli zvoleni většinou hlasů přítomných členů. Jeden hlas proti, nikdo se
nezdržel.

7.2) Volba předsedy ZKO: Členové výboru jednomyslně zvolili za předsedu výboru a tedy i
ZKO ze svého středu Ing. Vladimíra Vejsadu.
Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
7.3) Volba revizní komise ZKO:
- do komise byly zvoleny
- Jana Pešková - zvolena 100 % hlasů
- Ivana Vejsadová - zvolena 100 % hlasů
Členové revizní komise ZKO byli zvoleni jednomyslně všemi hlasy přítomných členů.
Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
7.4) Volba předsedkyně komise: Členky komise jednomyslně zvolili za předsedkyni revizní
komise Janu Peškovou.
Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
8) Volba nových členů ZKO
Za člena ZKO podali přihlášku tito zájemci: Darina Jeřábková, Lubor Baum, Martin Jelínek.
Všichni zájemci o členství v ZKO byli za členy ZKO jednomyslně přijati.
9) Koncepce činnosti pro rok 2015
Koncepci další činnosti ZKO pro rok 2015 přednesl Ing. Vladimír Vejsada. Uvedl, že v
současné době ZKO funguje téměř ze 100% dle jeho představy o činnosti ZKO, je nutné klást
velký důraz na socializaci psů, naučit je snášenlivosti mezi sebou navzájem i k lidem. Dále je
nezbytné při každém výcviku dbát na přesnost povelů, preciznost jednotlivých cviků,
perfektní poslušnost a spolehlivé přivolání psů. ZKO bude pokračovat v pořádání akcí pro
členy klubu i veřejnost v rozsahu stejném, jako v předchozích letech.
O koncepci činnosti pro rok 2015 v sekci agility informovala Petra Blažková. Uvedla, že dle
jejího názoru se koná příliš akcí pro veřejnost, málo pro pejskaře. Doporučuje vynechat v roce
2015 Psí loučení s prázdninami a pro veřejnost připravit Voříškiádu spojenou se soutěží o
Posázavského BOBa. Majáles a Pejskiáda by se měli opět uskutečnit. Doporučuje
zorganizování odborných seminářů pro členy ZKO zaměřené zejména na pozitivní výcvik
psa.
Dále sdělila, že na den 3. 5. 2015 jsou na Rašovci plánovány neoficiální závody v agility "RašCup". Den předtím - 2. 5. 2015 se bude konat brigáda k přípravě prostor pro tento závod.
Pokud se týká vydávání časopisu, je problém s včasným předáváním příspěvků, nutno zvážit
změnu v personálním zabezpečování vydávání časopisu.
10) Schválení rozpočtu na rok 2015
Přednesl Ing. B. Gampe ve vazbě na potřeby jednotlivých sekcí ZKO a současnou
ekonomickou situaci ZKO.
Plán investic: nákup maket pro výcvik obran, cena cca 8.000,- Kč, nákup tunelů pro agility,
cena cca 6.000,- Kč. Uvedené výcvikové pomůcky nakoupeny v průběhu 01-02/2015.
Průběžně provádět opravy a údržbu překážek, zprovoznit žebříky a mondio skočku, dle
finančních možností zakoupit viadukt pro agility. Řešit dokončení oplocení areálu na Řašovci,
bude v této věci jednáno s městem Ledeč nad Sázavou a AMK, v případě neúspěchu jednání,
zvážit vybudování jednoduchého oplocení na náklady ZKO.
Předpokládané náklady na výcvikové pomůcky na úrovni cca 20 000,- Kč pro letošní rok.
Ostatní náklady (do 10 000,- Kč) svou výší a účelností dle potřeby posoudí výbor ZKO
VČS jednomyslně schválila plán investic pro rok 2015.
11) Diskuse
Diskuze probíhala průběžně k jednotlivým projednávaným bodům.

12) Schválení usnesení
Ivana Vejsadová za návrhovou komisi přednesla návrh usnesení výroční členské schůze,
navrhuje schválit toto:
Usnesení:
VČS ukládá výboru ZKO
- zajistit konání semináře s výcvikářem, figurantem, pozitivku pro agility, pro poslušnost
- zajistit akce pro veřejnost - pravidelné mobility každou středu v obvyklém čase, Psí
Majáles, Psí loučení s prázdninami a soutěž o Posázavského BOBa
- zachovat akce pro děti ve - školky a školy
- jednat s městem Ledeč nad Sázavou a AMK o dokončení oplocení areálu na Rašovci, v
případě neúspěchu jednání, zvážit vybudování jednoduchého oplocení na náklady ZKO.
- povinnost dokončit registraci pobočného spolku ČKS ZKO Ledeč nad Sázavou - 730 v
návaznosti na právní úpravu spolků dle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník.
- VČS schvaluje výdaje ve výši 20.000,- Kč pro rok 2015 s tím, že další výdaje budou
hrazeny dle potřeb ZKO
Výše uvedené usnesení bylo členskou schůzí přijato jednomyslně.
13) Závěr
Po přijetí usnesení VČS konstatoval vedoucí VČS, že program schůze byl vyčerpán,
poděkoval přítomným za účast na schůzi a prohlásil VČS za ukončenou.
Zapsala: JUDr. Jana Flégrová, Ledeč nad Sázavou, 20. února 2015
Zápis ověřila: Petra Blažková, Ledeč nad Sázavou, 24. února 2015
Přítomni: dle prezenční listiny.
Členové - Blažková E, Blažková P, Čechová, Flégrová, Gampe, Chlád, Matlach, Pavlíčková,
Pešková, Sechovcová, Vejsadová, Vejsada,
Hosté - Chladová, Slavík, Slavíková

