
Schůze výboru ZKO ze dne 28. 10. 2017 

Přítomni: Vápeník, Novotná, Pšeničková, Chládek 

Omluven: Reizenthaler 

Program: 

1) Kontrola plnění od poslední výborové schůze – splněno. 

2) Předseda zařídil na městském úřadu zadání čísla popisného (1285). Číslo bylo 

umístěno na plot areálu. Toto nám usnadní doručování a organizace bude 

jednodušeji k nalezení přes různé vyhledavače na webu. Předseda zajistí zadání č.p. 

na www stránky klubu.  

3) Zkoušky dne 11. 11. – rozhodčí Prášil, figurant Vild, kladeč cizích stop Novotná, 

vedoucí Pšeničková. Předběžně 9 účastníků. 

4) Zkoušky 17. 11. – Rozhodčí Plšek, ostatní bude řešeno dodatečně. 

5) Zkoušky  25.11. – rozhodčí Angelova – Machová, ostatní bude řešeno dodatečně. 

6) Kominík – provedeno čištění + revize. Přislíbena oprava kamen příští rok mimo 

topnou sezónu. 

7) Závod proběhne 3. 12. tj. v neděli.  Jednání s firmou Euroben s.r.o. o sponzorství – 

Vápeník. Zajištění pohárů - Vápeník  Předpokládaný počet závodníků 15 - 20. Dvě 

soutěžní kategorie ZZO1 + ZVV1.Závodníci, kteří mají se psem složenou podle NZŘ 

vyšší zkoušku než ZVV1, mohou v této kategorii startovat pod podmínkou, že oddíl 

poslušnosti a obrany budou provádět podle nejvyšší složené všestranné zkoušky, 

kterou mají podle tohoto zkušebního řádu složenou.  

8) Oblečení od firmy Euroben pro odběratele krmení – zatím nepřišlo, měnily se 

velikosti. Do budoucna bude zřejmě nutné upravit smlouvu – dlouhodobě klesá 

odběr. Výbor schválil snížení provozní zálohy na nákup na 7000,-Kč. Předseda vyzve 

hospodáře organizace k vrácení 3000,-Kč pokladníkovi. 

9) Osvětlení cvičiště – Ing. Chládek navrhl vybudování stožáru na osvětlení cvičební 

plochy. Schváleno, pokud se podaří opatřit potřebný materiál (stožár). 

10) Dokončení opravy výdejního okna v kuchyni – odhadní cena cca 5000,-Kč, 

zhotovitelem přislíbeno provedení do konce roku, dveře budou na vysazovací panty. 

Barva bílá. 

11) Úpravy parkovací plochy. Předseda ZKO zajistil potřebný materiál, který byl dnes 

zpracován. Cena 2371,-Kč. Zaplaceno z provozní zálohy. 

12) Přijetí nových členů – Horák, Kroupová – schváleno. 

13) Předseda ZKO provedl výměnu a doplnění příborů. 

14) Čerpání dotací  

- MěÚ Lovo – dostali jsme 13 000,-Kč.  Je třeba řádně vyplňovat cestovní příkazy 

rozhodčích a vyúčtování posudečného, aby bylo možné tyto doklady použít do 

vyúčtování. Před námi jsou ještě čtyři akce, je tedy předpoklad, že budeme mít 

dostatek dokladů k proúčtování dotace. 



- ČKS – původně jsme měli dostat 14 000,-Kč s možností dalšího navýšení. Dotace 

vzhledem ke skandálu – pana Pelty byly zrušeny. Došlo k opětovnému vypsání. 

Přislíbeno 20 000,-Kč. Zřejmě bez možnosti dalšího navýšení.  Proúčtovat musíme 

částku 28 571,-Kč. I když jsme proinvestovali v rámci údržby a provozu téměř 

90 000,-Kč. Řadu dokladů nemůžeme použít, většinou pro problém vzniku tzv. 

zhodnocení. V současné době máme použitelné doklady na částku cca 24 333,-Kč. 

15) Žádost Krajské pobočku KCHK k pronájmu cvičiště dne 2. 6. 2018 za účelem konání 

výstavy. Schváleno za nájem 1000,-Kč. Další zajistí předseda ZKO. 

  

 


