Výbor ZKO dne 17.8.2018
Přítomni: Vápeník, Reizenthaler, Chládek, Novotná, Pšeničková
Omluveni:
1) Kontrola uložených úkolů.
- Žádost o dotaci MěÚ Lovo – dostali jsme 15 000,-Kč jsou na účtu.
- Vydávání známek. Dosud nezaplatila Tauchmanová – 1600,-Kč (stav
k dnešnímu dni). Z.Novotná převzala známky pro J. Škůrkovou a
Šenfeldrovou. Dále převzala průkazku pro paní Kroupovou. U všech zajistí
podpis archu ohledně ochrany osobních údajů.
- Zakoupeny dva ovladače na zabezpečovací zařízení. S K. Vildem
dohodnuto znovuzapojení – bohužel dosud neprovedeno.
- Výstava kníračů proběhla. Platba za pronájem přišla na účet. Přišla další
žádost na příští rok – termín 1.6.2019. Schváleno Vápeník administrativně
dořeší.
- Oprava šachty na vodu, provedeno. Vápeník zajistí výrobu poklopu.
- L. Samek natřel sloupy na vývěsní štít klubu.
- Výrobu/opravu vývěsního štítu provede Ing. Chládek. Vápeník následně
zajistí obnovu loga.
- Bonitace – proběhla. Účast deset zvířat. Prodělek po zaplacení daně, bez
občerstvení rozhodčích cca 400,-Kč.
2) Byla dohodnuta úhrada občerstvení rozhodčích na akcích klubu paušální částkou
80,-Kč za osobu. Pokladník vyplatil Z. Novotné 480,-Kč což je částka pokrývající
tyto náklady do konce letošního roku včetně proběhlé bonitace.
3) P. Vápeník seznámil členy výboru s požadavkem zahrádkářky na vybudování
vodovodní přípojky – zamítnuto.
4) Nákup nového křovinořezu provedeno. Motor u tohoto křovinořezu je čtyřtaktní,
tj. má samostatnou nádržku na olej. Jako palivo slouží čistý benzín.
5) Nákup dřeva. V jednání. Pokud se oslovená firma neozve do 25.8. bude hledán
jiný dodavatel.
6) Členská základna – předseda provede dohlášení do konce měsíce srpna.
7) Plán zkoušek na druhé pololetí. Plšek – bude dohlášeno, NZŘ, IPO 3.11. + 17.11.
nahlásí Vápeník na ČKS.
8) Brigáda + 15.9. Bude mimo jiné pracováno na rekonstrukci posledního kotce a
bude vytříděno dřevo z kolny. Vápeník zajistí dovoz písku a nákup cementu. Bude
potřeba přinést motorovou pilu.
9) H. Pšeničková oznámila, že k 31.12.2018 končí s vedením kurzů pro začátečníky.
Nelíbí e jí dosavadní formát. Navrhuje změnu. Nepřijato žádné rozhodnutí –
přesunuto na další jednání.
Zapsal Vápeník

