Schůze výboru ZKO.
Datum: 9.11.2019
Přítomní: Vápeník, Chládek, Novotná, Pšeničková
Omluven: Stáňa
Kontrola úkolů z minulého zápisu
1. Brigáda – dodělání vrat, zbývá uchycení plotu (Vápeník, Chládek).
- oprava světla na WC – úkol trvá – Vápeník
- dokončení nátěru kotců – bude provedeno v rámci brigády. Je potřeba
dokoupit barvu (Vápeník).
2. Vyvezení septiku – SPLNĚNO
3. Zkoušky Tart – zrušeno pro nedostatečný počet účastníků.
4. Kácení stromů. Domluveno s firmou, že se ozve v průběhu měsíce listopadu.
Zakoupeny nové stromy – určená náhradní výsadba. Cena přes 7000,-Kč.
5. Klubový závod – 7.12. Z. Novotná prověří možnost posouzení akce K. Nedvědem.
Kategorie stejné jako loni. Ceny v jednání.
- Startovní průkazy – Novotná
- Výsledková listina – Vápeník
6. Členská schůze termín 11.1.2020
7. Inventury provede revizní komise po dodání inventurních seznamů (Vápeník).
8. Dotace. Je potřeba provést vyúčtování do konce roku. Provede Vápeník, součinnost
Chládek.
9. Zkoušky KJ Brno – všichni splnili, pouze jeden účastník z naší ZKO. NZŘ, IPO – Prášil.
Splnilo - 8. Ne – 2.
10. J. Reizenthaler odevzdal klíče od budovy. Přiděleny I. Chládkovi.
11. 30.11. brigáda – proběhne poslední letošní brigáda. Informaci členů zajistí Novotná,
Vápeník.
12. Schválen nákup zakrývací folie na plot v zadní části areálu. (Vápeník). Na jaře budou
k tomuto plotu vysazené túje.
13. Výbor projednal žádost H. Pšeničkové o udělení titulu „vzorný výcvikář“ III. třídy.
Schváleno. Předseda zajistí odeslání výcvikové komisi ČKS cestou KV ČKS.
14. Výbor projednal návrh L. Fraňkové na uspořádání semináře ke stopám dne 14.12. na
učebně ZKO. Schváleno. L. Fraňková upozorněna na možnost uzavření vody a tím pádem
WC mimo provoz. Dále byla upozorněna, aby před akcí kontaktovala Z. Novotnou
ohledně vytopení učebny. Lektorka semináře – B. Štýbrová.
15. Diskuze k placení poplatku 50,-Kč při nácviku obrany v týdnu. Týká se osob, kteří nejsou
členy zdejší ZKO – bez výsledku.

Zapsal:
Vápeník

