
Schůze výboru ZKO 

Termín: 1. dubna 2017. 

Přítomní: Vápeník, Reizenthaler, Pšeničková, Chládek 

Omluvena: Novotná 

1) Předseda informoval: Seznam členů byl odeslán v termínu, známky jsou k vyzvednutí. Ještě 

pořád jsou členové, kteří nemají vyrovnané členské platby. Část nepochopila platby.  

2) Zpráva revizní komise byla zpracovaná – bez připomínek. Předseda ověří, zda byla zveřejněna 

na stránkách klubu. 

3) Reizenthaler, Vápeník, zabezpečili provedení roční údržby sekaček. 

4) Na počátku roku došlo ke krátkodobé platební neschopnosti ZKO. Vyřešeno krátkodobou 

půjčkou 10 000,- Kč od předsedy. V současné době je již vše v pořádku. Příčina - nečekaně 

vysoká faktura za vícepráce od firmy Stoprogroup.  

5) Ivo Chládek zpracoval vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vyúčtování daně z příjmu 

právnických osob. Obojí bylo odevzdáno v předepsaných termínech. První poštou, druhý 

osobně na FÚ. 

6) Zbývá poslat roční finanční uzávěrku na rejstříkový soud. (Vápeník). 

7) Zatím nebyl zaslán požadavek na dotaci na MěÚ Lovosice, bude požádáno o 20 000,- Kč. 

8) Zkoušky byly naplánované v dohodnutých termínech. 

9) Výstava kníračů: Velmi špatná komunikace s pořadatelem. V současné době je již smlouva 

podepsaná a úhrada za nájemné došla na účet klubu. Garantem za naší ZKO Z. Novotná, která 

na této akci bude dělat kantýnu.  

10) Hospodář klubu provedl zapojení varné desky a výměnu pojistky u bojleru. 

11) Zd. Novotná požádala o darování nepotřebného stolu z kuchyně – schváleno bez připomínek. 

12) Schváleno pořádání Kozinova poháru na našem cvičišti 7. 10. 2017. Garantem za naší ZKO – 

H. Pšeničková. 

13)  Předseda navrhl, aby I. Chládkovi bylo vráceno nájemné za druhý kotec. U kotce je potřeba 

provést generální opravu. Schváleno bez připomínek. 

14) Vyúčtování za vodu: Přeplatek přes tři tisíce korun jsme od vodáren obdrželi složenkou. 

Vloženo na účet klubu. 

15) Byl vyřazen následující materiál – jedna židle z učebny a jedna sedací souprava z ubytovací 

místnosti. Dále byly vyřazeny lůžkoviny. Tyto nebyly v inventuře. 

16) Předseda zajistí výrobu výdejního okna z kuchyně na učebnu.  

Zapsal: 

Vápeník Pavel 


