
1 
 

Zápis z výroční členské schůze  
ZKO 730 Ledeč nad Sázavou, konané dne 5. 2. 2010  

 
 
Na schůzi se sešlo celkem 12 členů ZKO a tedy byla schopná usnášení (viz prezenční listina). 
Uskutečnila se v Cafeebaru Aebi v Ledči n. S. Odsouhlasen zapisovatel Mgr. Olga Růžičková a 
ověřovatel zápisu Ing. Bernhard Gampe. Projednány byly následující body: 

 
Zpráva o hospodaření k 31. 12. 2009 
Pokladník (Ing. J. Prchalová) podal zprávu o hospodaření v roce 2009. K 31. 12. 2009 činil 
zůstatek v pokladně ZKO 4527Kč.  
Bylo dohodnuto, že při pohybu na účtu (příchozí či odchozí platba) a na konci kalendářního 
roku bude vždy vytištěn (zajistí O. Růžičková) aktuální elektronický výpis z Fio účtu ZKO a 
archivován do účetní knihy. 
 

Výroční členská schůze jednomyslně odsouhlasila výše uvedenou zprávu o hospodaření.  
 
Zpráva revizní komise 
Závěry ze schůzi byly v roce 2009 dobře plněny. 
Připomínka pro pokladníka: doplnit do účetní knihy potvrzení o platbách členských 
příspěvků za rok 2009 – nejsou kompletní. 
 
Majetek, nákupy ad. 
Schválen nákup kontejneru pro uložení věcí na agility cvičišti od firmy EVOS (J. Prchalová 
zajistí pražce pod kontejner a zjistí konečnou cenu).  
Oprava klubovny – firmou Glost přislíbena oprava v dříve dohodnutém rozsahu (výměna 
dvou oken a oprava všech shnilých trámů v celkové ceně cca 10000Kč) až to umožní počasí. 
Odsouhlaseno zakoupení látkového tunelu pro agilty cvičiště (částečně sponzorsky zařídila 
 J. Prchalová, nákup realizuje P. Blažková). 
 
Ostatní 
 
Logo 
Nepodařilo se získat logo od autorky ve větším rozlišení pro další potřeby ZKO. Bylo 
dohodnuto, že logo upraví Ing. V. Vejsada do potřebné podoby (rozlišení). 
 
Termíny výcviku 
Byly diskutovány možnosti úpravy termínů cvičáku od jara 2010, bude upraveno dle aktuální 
situace.  
 
Plánované akce 
Předběžně diskutována náplň nejbližších akcí – Psího Majálesu a Psího loučení 
s prázdninami.  
 
www 
Diskutováno o možnosti převést www na nový typ, s ohledem na již téměř naplněnou 
kapacitu současných stránek - do budoucna by se muselo za stávající stránky platit (cca 50Kč 
měsíčně). Nebylo definitivně rozhodnuto, ponecháno k další diskusi a rozhodnutí na některé 
z příštích schůzí.  
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Rubrika „sponzoři“  bude přejmenována na „naši aktuální sponzoři“ a tito budou uváděni po 
dobu 12 měsíců od chvíle, kdy sponzorství ZKO realizovali (J. Prchalová připraví aktuální 
seznam).  
Úkoly z předchozích období: 
E. Blažková – zjistit bližší informace o figurantském kurzu a zkouškách (finanční náklady),  
O. Růžičková –zjistit možnosti čerpání dotací na činnost od Kraje Vysočina  
 

 
 
Zapsala: Mgr. Olga Růžičková V Přísece  
 
Zápis ověřil: Ing. Bernhard Gampe V Ledči n. Sázavou  

 


