Zápis z on-line jednání výboru ZKO Lovosice
Termín: listopad 2020
1) O ukončení členství požádala paní Antošová. Členkou byla od května letošního roku. Průkazku
neměla vystavenou. Na účet jí byly předsedou vrácené nevyčerpané členské příspěvky.
2) Ukončení členství oznámil Jiří Reizenthaler. Bude provedeno na konci roku. Pokud bude zájem
je ochotný dále vozit krmení od p. Valachové pro členy klubu. Ukončení členství ke konci roku
oznámil rovněž p. Šefl. Začátkem roku ukončil členství L. Samek a z důvodu úmrtí bylo
v průběhu roku ukončeno členství u p. Mikulové.
3) Předseda provedl kontrolu placení členských příspěvků. V současné době mají členské platby
vyrovnané všichni členové ZKO.
4) Předseda byl požádán o článek o naší organizaci do místního tisku. Článek již vyšel.
5) Poukaz na odběr kynologických pomůcek od firmy HST měl platnost do konce letošního roku.
Vzhledem k nákazové situaci dohodl předseda s majitelem firmy odběr materiálu až na jaře.
6) Na základě výzvy ze strany SČVK uzavřel předseda ZKO s touto firmou novou smlouvu na odběr
vody.
7) Z rozhodnutí výboru byl zrušen letošní klubový závod.
8) Pokud to covidová situace dovolí měli bychom uspořádat ještě jednu brigádu (úklid listí,
likvidace akumulaček, instalace nových topidel).
9) Ve spolupráci s výcvikářkou organizace byly na prosinec naplánované dvě zkouškové akce dle
zk. řádů NZŘ a IGP. 6.12. – rozhodčí Eva Karvánková (přesun z 29.11). 19.12. – rozhodčí Karel
Nedvěd. Zkoušky proběhnou, pokud to dovolí vládní opatření (PES na stupni 3) a počasí.
10) Výbor ZKO většinově odmítl návrh J. Reizenthalera, který nabízel použité el. přímotopy jako
náhradu vyřazených akumulačních kamen na učebně. Čtyři topná tělesa na částku 5000,-Kč.
Místo toho budou nakoupená nová topidla. K. Vild přislíbil provést potřebnou úpravu el.
rozvodu na učebně. Vlastní instalaci provedou Chládek, Vápeník, Vild.
11) Na popud I. Chládka byla odvedena srážková daň za letošní sezónu – 1125,-Kč.
12) Členská schůze proběhne 9.1.2021 od 8.30 hod. Jednotliví členové výbor připraví potřebné
podklady.
13) Do konce roku musí být provedeno vyúčtování dotace od MěÚ Lovosice (Vápeník, Chládek).
14) Je potřeba zaslat statistické hlášení na rejstříkový soud (Vápeník).
15) Je potřeba připravit podklady pro provedení inventury majetku (Vápeník).
16) Organizace měla nedoplatek za el. energii (485,71 Kč). Vápeník zaplatil z účtu organizace a
zároveň provedl úpravu záloh.
Zapsal: Vápeník

