
Zápis z členské schůze ZKO Lovosice  

Datum konání 7.1. 2023 

Program: 

                                                   

1) Zahájení  

2) Schválení programu   

3) Volba návrhové komise 

4)    Kontrola usnesení od poslední členské schůze 

5)    Zpráva o činnosti výboru  

6)    Zpráva o činnosti organizace  

7)    Pokladní zpráva (Chládek) 

8)    Plán činnosti na rok 2023 

9)    Rozdělení kotců 

10)  Různé 

11)  Usnesení 

1) Zahájení 

Řídícím schůze Vápeník (předseda ZKO). Přítomno dle prezenční listiny 25 členů z celkové 

členské základny 33 osob. Konstatováno, že schůze je usnášeníschopná. 

2) Schválení programu  

Předložený program schválen bez připomínek.  

  

3) Volba návrhové komise. 

Byla zvolena návrhová komise ve složení p. Pšeničková, Šenfeldrová, Kamenická. 

 

 4) Kontrola usnesení od poslední členské schůze 
 Konstatováno splnění usnesení v celém rozsahu. 
Z plánu činnosti na rok 2022 nebyly splněny dva body a sice vybudování garáže pro zahradní 
traktor a likvidace akumulačních kamen. 
  

 5) Zpráva o činnosti výboru  

Vápeník přednesl krátkou informaci o činnosti výboru ZKO za uplynulý rok. Konstatoval, že 

výbor řešil převážnou většinu záležitostí pomocí elektronické komunikace. Přesto se dařilo 

řešit veškeré záležitosti operativně a bez podstatných problémů. Jednalo se zejména o 

zajištění chodu ZKO, naplánování zkoušek a brigád, dokončení akce na venkovním osvětlení a 

projednání přijímání nových členů.  

 

 6) Zpráva o činnosti organizace 

Zprávu přednesl Vápeník a je samostatnou přílohou tohoto zápisu. 

 

 



7) Pokladní zpráva  

Ing. Chládek seznámil přítomné se zprávou o hospodaření naší organizace (viz. příloha 

tohoto zápisu) 

 8) Plán činnosti na rok 2023 

Členská schůze schválila plán činnosti organizace (viz. příloha tohoto zápisu). 

 

 9) Rozdělení kotců 

Členové ZKO se dohodli na přidělení kotců na letošní rok (viz. příloha tohoto zápisu). 

 10)  Různé 

• Klubový závod – předseda konstatoval, že se této akce druhý rok po sobě zúčastnil 

malý počet osob, navíc jsme přišli o sponzora (Euroben s.r.o.). Po diskusi rozhodnuto: 

Členové zašlou předsedovi ZKO návrhy, jak by měl závod vypadat, co by měl obsahovat. 

Na základě těchto návrhů rozhodne výbor ZKO o další podobě akce. Účastníkům 

loňského závodu byly předány opravené štítky na poháry. 

• Předseda seznámil přítomné se změnami zkušebních řádů. IGP – zrušení úderů na 

obraně, NZŘ úprava vysokého žebříku. Dále připravované kvalifikační požadavky pro 

výkon funkce trenéra (výcvikáře). 

• Bylo provedeno naplánování zkoušek pro první pololetí. Dva termíny 15.4. a 24.6. (NZŘ, 

IGP). Zkoušky dle KJ Brno budou naplánované podle zájmu až se přihlásí alespoň pět 

zájemců. Za tím účelem bude vyvěšena předběžná soupiska, do které se zájemci budu 

přihlašovat. 

• Vápeník seznámil přítomné s havárií vody (prasklý vypouštěcí ventil – předpokládané 

náklady na úhradu nadspotřeby cca 20 000,-Kč) a s problémy se zapojením přímotopů. 

Bylo přijato následující opatření. Hospodář organizace bude vždy první sobotu v měsíci 

provádět kontrolu vodoměru a elektroměru. O kontrolách budou vedeny zápisy do 

zvláštního formuláře, který vyhotoví Vápeník. Opravu zapojení přímotopů provede K. 

Vild.  

• Vápeník upozornil majitele NO na platbu v ČKNO v případě chovatelské činnosti nebo 

účasti na chovatelských akcích. 

• Vápeník seznámil přítomné s předpisem členských plateb na letošní rok. Jako poslední 

termín splatnosti byl schválen 28.únor 2023.  

• Vápeník krátce promluvil o organizaci společných výcviků a případným zájemcům 

nabídl odbornou pomoc. Totéž nabídla H. Pšeničková, pokud jde o nácvik pachových 

prací.  

• Po diskusi byl schválen nákup zahradního traktoru (14 členů pro nákup z 25 

přítomných). Výbor ZKO zajistí vybudování garáže a následně bude řešen vlastní nákup 

traktoru. 

 

 

 



 

11)  Usnesení 

Na závěr schůze bylo schváleno usnesení (viz. příloha). 

              

Zapsal: 

Vápeník Pavel 

 


