
Výborová schůze ZKO Lovosice. 

Datum konání: 29.6.2019 

Přítomní: Vápeník, Chládek, Novotná, Stáňa, Pšeničková 

 

Program: 

1) Kontrola uložených úkolů 

• Dotace MěÚ Lovo. Dostali jsme 15 000,-Kč. Smlouva podepsaná. Peníze na 

účtu. Potřebuji fotky z akcí. Něco my poslala p. Fraňková z výstavy kníračů. 

• Akce vrata. Vrata jsou hotová a zaplacená. Cena celkem přes 40 000,-Kč. Je 

potřeba dokončit zavěšení plotu. Poděkování všem členům, kteří se podíleli na 

zabetonování sloupků. 

• Kácení stromů – Odbor životního prostředí MěÚ Lovosice nám povolil pokácet 

tři topoly za hospodářskou kolnou. Náhradou musíme vysadit čtyři stromy Javor 

mléč do svahu za hlavní bodovou. V současné době je potřeba sehnat někoho 

kdo provede vlastní kácení (listopad). Vysazení nových stromů bude nutné 

provést s předstihem (září). 

• Nákup překážky typu A. Překážka je zakoupena a je uskladněna u mne. Je 

potřeba jí převést (sám to nenaložím) a následně nainstalovat. Cena byla přes 

15000,-Kč.  

• Kladina. Ivo přivezl materiál na obnovu. Je potřeba provést instalaci. 

• Na základě předchozího jednání výboru jsem M. Vospálkové nabídl odměnu 

1000,-Kč za správu našeho webu. Odměnu odmítla. Na základě mého 

požadavku vypracovala dotazník spokojenosti zákazníků našeho kurzu, Je to na 

webu, ze strany účastníků zatím jedna reakce. 

• Nákup počítačové techniky. Byl zakoupen repasovaný notebook za 1000,-Kč + 

nová laserová tiskárna za 1500,-Kč. IT konzultant vše zprovoznil. Technika bude 

v nejbližším možném termínu převezena na cvičák. Je potřeba dokoupit ještě 

počítačovou myš. Práce technika není dosud zaplacena, předpoklad 1000,-Kč.   

• Zjistit výši startovného na bonitacích – zjištěno většinou 400,-Kč. 

• Členské příspěvky – Nemá zaplaceno K. Vild – brigádnické hodiny – 300,-Kč.  A 

nemá zaplaceno Landová.  Stav ke konci května, musím aktualizovat a nechat 

vložit na web. 

• Bonitace – je zajištěna, trénink proběhl. Vedoucí akce Pšeničková. Přihlášeno 

11 zvířat.  

2) Zajištění výcviku a dalších akcí po dobu nemoci výcvikářky – Bendová, Pšeničková, 

Chládek.  

3) Kurzy – minulý kurz dokončilo 5 lidí z původně přihlášených 18. Umožňuji dochodit 

v dalším kurzu. Zájem projevil jeden člověk. Asi dva lidi předběžně projevili zájem o 

členství, ale nikdo, pokud vím nepřišel. Problém jsem měl při předposlední lekci, kdy 

zde byla výstava a organizátor si pronajal cvičební plochu jako parkoviště, což jsem 

zjistil až ráno. Nepodařilo se mi plochu vyčistit. Zvolil jsem náhradní plochu u nádraží. 

Další problém jsem měl při zahájení nového kurzu, kdy zde byly zkoušky. Vyřešil jsem 



to přednáškou pod širým nebem. Obojí jde za mnou. Chyba v logistice. Poučení pro 

mne pro příště. O nový kurz projevilo zájem celkem 16 lidí (nastoupilo 15). 

4)  Brigáda – 27.7. (zajistí Stáňa). 

5) Plán zkoušek na druhé pololetí. KJ Brno – 12.10. NZŘ, IGP – 2.11. a 16.11. TART – 

19.10. Naplánování zajistí Vápeník. 

6) Byla provedena revize komína a čištění. 

7) Během prázdnin je potřeba vyvést septik. Zajistí Vápeník. 

8) Poslán poplatek za loňskou bonitaci. 

 

Zapsal: 

Vápeník Pavel 


