
Výborová schůze ZKO Lovosice. 

Datum konání: 20.4.2018 

Přítomní: Vápeník, Chládek, Novotná, Stáňa 

Omluvena: Pšeničková 

Program: 

1) ZKO Litoměřice byla zapůjčena startovní čísla. ( inf. Novotná). 

2) Účetnictví ZKO, daňové přiznání zpracoval a odevzdal FÚ Ing. Chládek. 

Účetnictví za rok 2018 bylo založeno do archivu. Účetnictví za rok 2008 bylo vyřazeno, 

likvidaci zajistí Vápeník. 

3) Informace předsedy - Moutfield – platba za roční údržbu strojů letos přesáhla částku 

5000,-Kč. Je třeba nalézt jiné řešení. V úvahu připadá návrh P. Stáňi provádět údržbu 

svépomocí. 

4) Předseda vrátil nepotřebné kouřovody – srážka za poškrábání povrchu – cca 90,-Kč. 

5) Dotace MěÚ Lovo – předseda odevzdal potřebné doklady osobně na OÚ v písemné 

podobě. 

6) Akce vrata – na základě informace od výrobce jsou připravené sloupky, je potřeba 

zorganizovat demontáž stávajících vrat a zabetonování nových sloupků.  Ing. Chládek 

přiveze materiál na dočasné uzavření prostoru po demontovaných vratech. Přístup na 

plochu bude dočasně vedlejší brankou u kotců. Zajistí Vápeník, Reizenthaler, Chládek 

7) Kácení stromů – předseda jednal na OÚ s pracovníky odboru životního prostředí. Je 

třeba podat písemnou žádost, následně dojde k posouzení situace na místě a v případě 

vydání souhlasu je třeba zajistit firmu, která akci provede. Kácení proběhne v době 

vegetačního klidu (říjen, listopad). Dále bude jednat Vápeník.  

8) Nákup překážky typu A. HST Čejka je ochoten přizpůsobit překážku našim požadavkům. 

Cena je  14500,-Kč.   

9)  Materiál pro figuranty. Předseda provedl dotaz u K. Vilda – údajně toto nyní není 

aktuální, obdobně se vyjádřil Stáňa na schůzi. L. Nergl předal organizaci jedny 

figurantské kalhoty –odpuštěna platba za kotec 300,-Kč. 

10) Ing. Chládek zajistil materiál na opravu kladiny, materiál přiveze na cvičiště. 

11) Vápeník navrhl Martině Vospálkové odměnu za aktualizaci www. stránek klubu ve 

výši 1000,-Kč ročně. Schváleno. Martina není členem naší organizace. 

12) Od letošního roku je pořadatel zkoušek povinen zajistit administrativně veškeré 

doklady týkající se akce. Rozhodčí nebudou s sebou nic vozit. ČKS vydalo dvě verze 

programů pro vyplňování formulářů. V jedné verzi se data vyplňují automaticky po 

vložení do databáze, druhá je pro manuální vyplňování. V této souvislosti Vápeník 

navrhl nákup počítačové techniky pro potřebu ZKO. Schválen nákup noteboku a 

laserové tiskárny. Celková předpokládaná cena cca 5 000,-Kč. Vápeník zašle ke 

schválení vytypovanou techniku a bude dále konzultovat z IT odborníkem. 

13) Z. Novotná převzala od pokladníka 240,-Kč na úhradu občerstvení pro rozhodčí na 

zkouškových akcích v I. pololetí.  

14) Proběhlé zkoušky podle zkušebního řádu KJ Brno byly úspěšné. Složili všichni účastníci 

(6).  



15) Z. Novotná navrhla zvýšení startovného na zkouškách na 400,-Kč. Schváleno. Vápeník 

zjistí jaká je výše startovného na bonitacích NO. 

16) Kurzy – v současné době má zaplaceno kurz 18 osob. Kurz je za polovinou a účast se 

pohybuje kolem 10 až 12 osob. Osvědčilo se pořádání lekcí mimo areál klubu. Další 

kurz bude otevřen začátkem června. Vápeník upozornil, že první hodinu kurzu bude 

nově provádět na učebně a ve výjimečných případech se může stát, že kurzisté se 

objeví na cvičáku. Jde o osoby, které nastupují do kurzu opožděně. Je potřeba 

zabezpečit sekání cvičné louky. Vápeník si zajistí sám.   

17) Členské příspěvky, dosud nemají všichni členové zaplaceno. Přesný počet není 

v současné době znám (chybí bankovní výpis za duben). Zjistí Vápeník a dlužníci 

budou zveřejněni na webových stránkách. 

18) Bonitace – Vápeník oznámil, že v době konání je v zahraničí. Po dohodě převezme 

zodpovědnost za akci Z. Novotná. Vápeník zabezpečí trénink a akci plně 

administrativně připraví.  

19) Vápeník vznesl dotaz ohledně sl. Brigantové, která se opakovaně zúčastňovala 

výcviku a není naší členkou, ani nemá povolené hostování. Údajně se jednalo o 

přípravu na zkoušky. 

20) Brigáda proběhne 11.5. Bude se pracovat zejména: 

• Úklid a desinfekce kotců 

• Nátěr kotců nebo některých jiných konstrukcí. Nájemci jednotlivých kotců 

budou vyzváni k provedení nátěru pronajatých kotců. Materiál zajistí 

organizace (Vápeník). Termín provedení do konce prázdnin. Bude započteno 2 

hodiny za nátěr odkládačky a 5 hodin za nátěr velkého kotce. 

• Úklid hlavní budovy. 

• Oprava kladiny. 

• Úklid a sekání cvičební plochy. 

• Další práce dle potřeby a dle možností. 

Zapsal:  

Vápeník 

 


