
Zápis z jednání výboru ze dne 23. 7. 2017. 

Přítomní: Vápeník, Pšeničková, Novotná, Reizenthaler 

Omluven: Chládek 

1) Obdrželi jsme dotaci ve výši 13 000,-Kč od MěÚ Lovosice. Smlouva je podepsaná. Peníze již 

naběhli na účet. Je potřeba dbát na řádné vyplňování cesťáků a formulářů na posudečné, aby 

je bylo možné použít pro vyúčtování této dotace, která je letos přísně účelová. 

2) Předseda zaslal na ČKS písemnou akceptaci dotace. Jedná se o závazek, že přidělená dotace 

bude vyčerpaná a řádně proúčtovaná. Letos je tato akceptace jednou z podmínek přidělení 

dotace. Měli bychom dostat minimálně 14 000,-Kč. 

3) Na rejstříkový soud byla předsedou odeslaná roční finanční uzávěrka za rok 2016. 

4) Cestou předsedy KV ČKS zaslal předseda žádost o přidělení dotace od ČKS v roce 2018. Jako 

každý rok bylo požádáno o 20 000,-Kč. Dostáváme 70%. 

5) Do klubu byla za členku přijata paní  Guderová. Veškeré platby má vyrovnané. Bude potřeba 

dořešit její členství v ČKS (Vápeník) a čipování psa (Novotná). 

6) Za cenu 800,-Kč bylo povoleno neoficiální hostování sl. Leksové. Řádné hostování není 

možné, dotyčná není členkou ČKS. Sl. Leksová bude v rámci nácviku obranných prací využívat 

i vlastního figuranta. 

7) Cestou krajského poradce Severočeské pobočky ČKNO  zaslal předseda žádost o přidělení 

bonitace NO v roce 2018. Zároveň byl pan Prášil pozván na letošní bonitaci.  

8) Letošní bonitace se koná 12. 8., trénink proběhl  5.8 od 17.00 hod..  Jako pes „předskokan“, 

bude pravděpodobně použit pes Jany Šenfeldrové. P. Vápeník připravil na akci propozice a 

zajistil jejich zveřejnění na stránkách ZKO a na stránkách KV ČKS. Informace o konání akce 

byla zveřejněna i na Facebooku. Opakuje se situace z loňska, kdy účastníci preferují jako 

figuranta I. Valacha.  

9) Ing. Chládek provede konečnou úpravu omítky v kuchyni. Následně J. Reizenthaler provede 

obklad. Výdejní okno je v jednání s truhlářem.  

10) Vápeník zaplatil pojistku organizace. 

11) Nesplacené členské příspěvky – Jaroslav Veselý – 1450,-Kč,  

12) V době od dubna do července proběhla kontrola vedení našeho účetnictví ze strany 

kontrolního oddělení FÚ Litoměřice. Celou věc spustily vykázané vyšší výdaje než příjmy za 

uplynulý rok. Vyřešeno ve spolupráci s Ing. Chládkem. 10. 7.  Převzal P. Vápeník závěrečný 

protokol. Účetnictví bylo shledáno v pořádku. V daňovém přiznání byly nalezeny chyby na 

úrovni kosmetické vady (dva nevyplněné řádky).  

13) Bude zakoupena stříška nad vstupní dveře do hlavní budovy.  (Vápeník) 

14) V rámci tzv. Hravých úterků byla prezentovaná činnost naší ZKO v parku na „Osmičce“. 

Zajištění akce se ujala H. Pšeničková, za což jí děkuji. Akce proběhla 25. 7. 

15) Dosud proběhly troje zkoušky z výkonu. Objevil se problém s včasným zveřejněním výsledků 

na stránkách klubu. Výsledky byly zaslány duplicitně předsedou ZKO. Zkoušky NZŘ – IPO ze 

dne 10. 6. byly poznamenané malou účastí, což je škoda vzhledem k delegovanému 

rozhodčímu. Důsledkem malé účasti byla finanční ztráta akce. Nic méně všichni čtyři účastníci 

byli úspěšní. 

16)  Předseda ZKO zaplatil  srážkovou daň za rozhodčí za první tři akce. 



17) Na druhé pololetí budou naplánované následující akce: 28. 10. Zkoušky KJ Brno, 11. 11. a 25. 

11. – zkoušky IPO, NZŘ. (Vápeník) 

18) Do konce prázdnin bude provedeno vyvezení septiku. (Vápeník) 

19) Opětovné zapojení signalizace (Reizenthaler) 

20) Brigáda na začátek září – 9.9. Informace členské základny - Vápeník, Novotná. 

21) P. Vápeník informoval o změnách v pojištění sportovců, které bylo zveřejněno na stránkách 

ČKS. 

22) H. Pšeničková informovala o problémech se začleňováním začátečníků do kurzů poslušnosti. 

P. Vápeník nabídl pořádání tzv. „nulté hodiny“. Žádné rozhodnutí nebylo přijato. 

 

Zapsal: 

Vápeník Pavel 

 

 


