Výborová schůze ZKO Lovosice
Termín: 15.2.2020
Účast: Vápeník, Chládek, Novotná, Stáňa, Pšeničková
Program:
1) Kontrola zápisu od poslední výborové schůze – vše splněno.
2) Členská základna odevzdáno.
3) Ing. Chládek převzal zpět účetnictví organizace od revizní komise. Revizní
zpráva bude předaná předsedovi ZKO, které zajistí její zveřejnění na webu
ZKO. Účetnictví bude po vypracování daňového přiznání uloženo
k archivaci.
4) Kácení stromů – proběhlo. Z. Novotná zajistila základní úklid dřeva. Na
dalším zpracování dřeva bude uspořádaná brigáda – 14.3. Pokácení
stromů stálo 24 127,-Kč a provedla je firma Lesunion a.s. Poplze. Faktura
je již proplacena.
5) Odpojení kamen – Firma Seimont provedla zjištění závady na
akumulačních kamnech na učebně. Bylo konstatováno, že oprava je
vzhledem ke stáří kamen neproveditelná a byla by i ekonomicky
nevýhodná. Došlo k problémům se zaplacením zakázky. Firma Seimont
zaslala původně fakturu na 700,-Kč, která byla proplacena. Dodatečně
pracovnice firmy kontaktovala předsedu ZKO s tím, že u zakázky nebylo
započteno DPH (cca140,-Kč). Předseda ZKO přislíbil doplacení této částky
po zaslání potřebných dokladů. Ing. Chládek s tímto vyslovil nesouhlas.
6) Lednice – stávající lednice nefunguje. Byla objednaná nová, měla by přijít
po víkendu. Převzetí provede Vápeník. O stávající lednici projevil zájem
Milan Horák – výbor odsouhlasil její předání M. Horákovi bez náhrady.
Cena nové lednice cca 9000,-Kč.
7) Výbor odsouhlasil výsadbu keřů u zadního plotu areálu. Nabídka od firmy
Lesunion a.s.
8) Dostali jsme od KV ČKS poukaz na 500,-Kč na nákup kyn. pomůcek od firmy
HST Čejka za účast na Krajské konferenci. Předseda ZKO zjistí, jakým
způsobem lze poukaz uplatnit. Zakoupen bude jeden lederstock a jeden
návlek na rukáv.
9) Kalendář sportovních akcí. Předseda provede jeho vytištění a vyvěšení na
nástěnce klubu.
10) Nabídka ČES na fixaci plateb za el. energii. Schváleno předseda provede.

11) Výbor se zabýval výsledky inventury majetku, kterou provedla revizní
komise.
• Dopsání nového materiálu do inventurních seznamů – provede
Vápeník.
• Popis majetku lihovými fixami bude provedeno v rámci brigády,
nejpozději při další inventuře.
• Židle k opravě je potřeba identifikovat a následně bude provedeno.
• Návrh na vyřazení materiálu (látkové zástěny + tyče k el. ohradníku
zamítnuto).
12) Návrh H. Pšeničkové – výcvik poslušnosti za vedení externích lektorů.
Schváleno. Účastníci, kteří nejsou členy ZKO budou platit do pokladny klubu
poplatek 50,-Kč za jednu účast. Za výběr tohoto poplatku odpovídá garant
akce (H. Pšeničková nebo L. Fraňková). Výbor současně schválil podmínky pro
pořádání těchto akcí. Jejich zveřejnění zajistí předseda ZKO. Garanti
jednotlivých akcí zodpovídají za seznámení s těmito podmínkami jednotlivých
účastníků těchto akcí a za jejich dodržování. První termín – 22.2. po výcviku a
další termín 3.4. od 15 hod.
13) Rekonstrukce malého žebříku – výbor ZKO schválil rekonstrukci malého
žebříku.
14) Výbor ZKO povolil P. Stáňovi nákup kopaček.
15) SČVaK zaslal vyúčtování vodného za uplynulé období. Měli jsme přeplatek
ve výši 267,-Kč – předáno do pokladny klubu.
Zapsal:
Vápeník Pavel
(předseda ZKO)

