Výborová schůze 26.12.2020
Přítomní: Vápeník, Chládek, Pšeničková, Stáňa, Novotná
Omluveni:
Program:
1) Kontrola uložených úkolů
• Připravit inventury
• Zaslat statistické hlášení na rejstříkový soud
2) Objednávka radiátorů. Objednáno 1.12. přes Heuréku u firmy ExaSoft. Dodané jen dva kusy,
zbytek nakonec objednán od jiného dodavatele.
3) Po dohodě s I. Chládkem předáno na účet z pokladny 35 000,-Kč. Hotovost nyní necelé 4000,Kč. Na účtu zhruba 180 000,-Kč.Zároveň bylo provedeno vyrovnání pokladny za chybně
zaúčtovanou platbu na bonitaci. Rozdíl 50,-Kč vyrovnán z klubové kantýny.
4) Nyní vráceno pokladníkovi účetnictví organizace, aby mohlo být uzavřeno za rok a vypracovaná
pokladní zpráva.
5) Předseda reagoval na dotační výzvu vypsanou NSA – „údržba a provoz 2020“. Po vyplnění všech
potřebných údajů bychom dosáhli na dotaci přes 41 000,- Kč. Bylo požádáno o dotaci ve výši
24000,- Kč.
6) Předseda připravil k odevzdání vyúčtování dotace od MěÚ Lovosice. Bude odevzdáno 27.12.
(termín je do konce roku).
7) Výbor projednal návrh na přijetí nových členů: Benda Pavel, Kovačová Jana, Tichavská Radana,
Andrle Jitka, Jirman Radek.
8) Členství v organizaci ukončily paní Beleniová, Honsová, Kodatová a Kroupová.
9) J. Reizenthaler vyrovnal vůči klubu všechny platby, zbývá odevzdat kameru a může dostat
výstupní razítko.
10) Výbor projednal a schválil návrh na úpravu odměn pro funkcionáře klubu. Projednání návrhu
na úpravu členských plateb výbor odložil na dobu až bude možné uskutečnit řádnou členskou
schůzi.
11) Členská schůze za rok 2019 za současného stavu nelze konat. Výbor ZKO schválil následující
postup:
• Předseda ZKO obešle mailem všechny členy a zjistí kdo chce být nadále členem
organizace. Dále zjistí, kdo by chtěl v roce 2021 používat kotec.
• Následně zašle členům ZKO zprávu o činnosti výboru, zprávu o činnosti organizace,
pokladní zprávu a plán práce na rok 2021 a návrh na usnesení (plán práce a návrh na
usnesení vypracuje výbor ZKO). Členové budou moci hlasovat o usnesení tzv.
negativně tj. kdo s unesením bude souhlasit nemusí reagovat, v případě nesouhlasu
s některým bodů usnesení je potřeba se zpětně ozvat (neboli mlčení = souhlas).
12) Výbor schválil žádost Krajské pobočky klubu chovatelů kníračů o pronájem cvičiště dne
29.5.2021 za účelem uspořádání výstavy.
13) Ivo Chládek vyslovil nesouhlas s nekonáním zkoušek dne 19.12-2020 a s formou rozhodnutí o
jejich nekonání.
Zapsal: Vápeník Pavel

