Schůze výboru ZKO ze dne 3. 12. 2017
Přítomni: Vápeník, Novotná, Pšeničková, Chládek Reizenthaler
Program:
1) Kontrola plnění od poslední výborové schůze:
• Dokončení opravy výdejního okna v kuchyni – odhadní cena cca 5000,-Kč – úkol
trvá.
• Čerpání dotací
- MěÚ Lovo – dostali jsme 13 000,-Kč. Rozdíl příjmů a výdajů na sportovní akce
přesahuje poskytnutou dotaci 13000,-Kč, takže bychom jí měli bez problémů
proúčtovat. Je třeba řádně vyplňovat cestovní příkazy rozhodčích a vyúčtování
posudečného, aby bylo možné tyto doklady použít do vyúčtování. Vyúčtování
provede předseda ZKO.
- ČKS – odesláno v termínu. Doklady ve výši 32 798,- Kč. V současné době čekám na
reakci ze strany ČKS.
• Žádost Krajské pobočku KCHK k pronájmu cvičiště dne 2. 6. 2018 za účelem
konání výstavy. Schváleno za nájem 1000,-Kč. Smlouva je podepsána.
2) Členská schůze – termín, doba 6. 1. od 8.30 hod.
- Brigády – spočítá Reizenthaler, dohlásit a dopočítat hodiny inventury, dotace –
termín do 31. 12. 2017
- Výcvik, zkoušky – spočítá Novotná – termín do 31. 12. 2017.
- Pokladní zpráva – Chládek – termín na členské schůzi
- Kurzy – Chládek, Pšeničková- termín do 31. 12. 2017
- Noví členové – Pšeničková – termín do 31. 12. 2017. Projednání přijetí členů po čl.
schůzi na první výborovce.
- Zprávy – Vápeník – na členské schůzi.
- Pozvání členů – Vápeník do 31. 12. 2017.
- Plán činnosti na rok 2018
• počet akcí?, druh akcí – rozhodnutí ponecháno na členskou schůzi.
• Rekonstrukce překážky A
• Rekonstrukce posledního kotce
• Stožár na světlo
• Běžná údržba cvičební plochy
3) Figurování Laila Ooms – smlouva odeslána nájemci, zatím bez odezvy, asi začnou od
9.12. Peníze přes pokladnu. Jeden klíč Ooms – jeden předseda. Informace na
www.stránky pro členy – zajistí Vápeník.
4) Byl projednán návrh předsedy na úpravu podmínek u nečlenů ZKO – hostů. Schváleno
bez připomínek. Vápeník zajistí zveřejnění na www.stránkách.
5) Byl projednán návrh předsedy na úpravu podmínek pro udělování čestného členství.
Schváleno bez připomínek. Zveřejnění na www. stránkách zajistí Vápeník. Zároveň
bylo schváleno udělení čestného členství pro Miroslava Lisce.

6) Předseda navrhl doplnění vnitřních stanov klubu v článku 5 – povinnosti a práva člena
klubu o větu: Každý člen klubu má právo, v době kdy není cvičiště ZKO využité
k organizované akci, využívat areál klubu k individuálnímu výcviku bez omezení.
Návrh bude předložen ke schválení členské schůzi.
7) Inventury majetku – Vápeník předal inventurní seznamy a štítky člence revizní komise
V. Bendové.
8) Předseda předal vytištěné formuláře přihlášek za členy ZKO – uloženo v kanceláři
klubu.
9) Došla nám faktura za el. energii. Nedoplatek 3079,-Kč. Dáno k proplacení cestou
internetového bankovnictví. Předseda zajistí zvýšení měsíčních záloh od ledna 2018.
10) Dostali jsme nabídku na zřízení tel. tarifu ve výši 19,-Kč měsíčně, který by v případě
instalace do zabezpečovacího zařízení zasílal zprávy o narušení objektu na vybraná
tel. čísla.
11) Na závěr schůze poděkoval předseda všem členům výboru za práci, kterou pro klub
vykonávají.
Zapsal:
Vápeník Pavel
předseda ZKO

