Výbor ZKO dne 2.10.2021
Přítomní: Vápeník, Pšeničková, Chládek, Novotná, Stáňa
1) Nákup traktorku.
Výbor schválil nákup traktorku pro potřeby sekání pozemku. Nejprve bude vybudovaná garáž vedle
posledního kotce u vstupní brány. Bude zakoupena plechová kolna (zajistí Chládek, Vápeník). Plocha
pro umístění bude vybudovaná svépomocí. Sekání bude provádět Novotná, Pšeničková. Běžnou
údržbu Stáňa.
2) Zabezpečení cvičáku.
Vzhledem k ceně výbor upustil od záměru zabezpečení cvičiště kamerovým systémem. Náhradou
rozhodl o zabezpečení hlavní budovy elektronickým zabezpečovacím systémem a zajištění budoucí
garáže pro traktorek bude provedeno zámkem s alarmem. Nabídku pro elektronické zabezpečení
předloží Karel Vild. Po seznámení s nabídkou bude rozhodnuto o dalším postupu.
3) Venkovní osvětlení cvičiště.
Výbor rozhodl o nákupu dvou sloupů pro případné osvětlení cvičební plochy (zajistí Chládek).
4) Oznámení policie.
Předseda informoval výbor o výsledku vyšetřování policie ve věci opakovaného vniknutí na cvičiště.
Věc byla odložena, pachatel nebyl zjištěn.
5) Žádost KP klubu chovatelů kníračů.
Výbor schválil žádost Krajské pobočky klubu chovatelů kníračů. Uspořádání výstavy v areálu zdejšího
klubu v červnu 2022. Chládek vznesl požadavek, zda by tyto akce nemohly být pořádané v neděli
místo v sobotu. Vápeník tento návrh projedná se zástupcem žadatelů.
5) Klubový závod.
Z. Novotná osloví rozhodčího Karla Nedvěda ohledně posouzení akce. Závod ve dvou kategoriích ZZO
a hlavní kategorie poslušnost a obrana podle nejvýše složené zkoušky + stopa ZVV1.
6) Vyúčtování zkoušek Dufková.
Při vyúčtování zkoušek došlo k chybě v neprospěch klubu. S rozhodčí bylo domluveno vyrovnání.
Zajistí Pšeničková.
7) Změna plateb za členy + platby za zrušené zkoušky.
Předseda informoval výbor o změnách plateb za členskou základnu a o platbách za zrušené zkoušky.
Změny jsou platné od roku 2022.
8) Kácení uschlých stromů.
Chládek provede pokácení dvou suchých stromů. Vápeník provede úklid a odvoz dřeva. Náhradní
výsadba bude provedena v nejkratší možné době. Horák přislíbil několik vzrostlých stromů.
9) Vápeník poskytne organizaci sponzorský dar ve výši 3000,-Kč.
Zapsal:
Vápeník

