
Zápis z členské schůze ZKO Lovosice konané dne 9. 1. 2016. 

Přítomno dvacet devět členů z třiceti osmi. Omluveno šest, neomluveni tři.  

Schválený program jednání:                      

        1) Zahájení (Vápeník) 
2) Volba návrhové komise 
3) Kontrola usnesení od poslední členské schůze 
4) Zpráva o činnosti výboru (Vápeník) 
5) Zpráva o činnosti organizace (Vápeník, podklady – Novotná), 
6) Pokladní zpráva (Chládek) 
7) Plán činnosti na rok 2016 
8) Členská základna - platby 
9) Rozdělení kotců 
10) Rekonstrukce střechy 
11) Kurzy 
12) Různé 
13) Usnesení 
14) Závěr 

 
 2) Volba návrhové komise.  
Zvolena návrhová komise ve složení H. Pšeničková, J. Šenfeldrová, V. Bendová. 
 
 3) Kontrola plnění usnesení z poslední členské schůze. 
 Usnesení z poslední členské schůze bylo splněno. Nebyly splněny dva body z plánu práce – 
oprava omítek na chodbě a vymalování místností. Oprava vody byla sice provedena, ale 
neúspěšně. 
 
4) Zpráva o činnosti výboru – viz příloha. 

5) Zpráva o činnosti organizace – viz příloha. 

6) Zpráva pokladní – viz příloha. 

7) Byl schválen plán práce na letošní rok 

• Uspořádat 6 zkouškových akcí, 
• Uspořádat bonitaci plemene NO. 

• Uspořádat klubový závod. 
• Provést rekonstrukci střechy na hlavní budově. 

• Opravit vodu v šachtě před kotci. 
• Zabezpečit uskladněné dřevo na zátop 

Zároveň byly naplánované akce na I. pololetí: 
9. 4. – zkoušky Tart 
16. 4. zkoušky KJ Brno 



11. 6. a 25. 6. – zkoušky NZŘ + IPO. 
Členská schůze ukládá výboru klubu zažádat o přidělení rozhodčích na tyto akce. 

 
8) Platby členských příspěvků. Členové klubu byli seznámeni s výší členských příspěvků 
na letošní rok. Byl schválen termín pro zaplacení – do konce měsíce února. Žádné úlevy 
z placení členských příspěvků nebyly odsouhlaseny. 
 
9) Rozdělení kotců na cvičišti. Bylo provedeno, předběžně zůstávají volné tři kotce. 
 
10) Rekonstrukce střechy. Schváleno. Členská schůze pověřuje výbor organizace 
zabezpečením této akce. Plánovaný termín - druhá polovina května až první polovina června.  

11) Kurzy. Většinou hlasů (16) schváleno: Kurzy bude dále pořádat ZKO. Členská schůze 
pověřuje výbor ZKO dořešením problematiky. 

12) Různé  

• Členové byli informováni o možnosti zakoupit si zkušební řády u výcvikářky. Po jejich 

vyprodání si bude muset zkušební řád zabezpečit každý sám prostřednictvím 

internetu. 

• Byla provedena úprava plateb pro funkcionáře klubu, kteří zabezpečují výcvik – viz 

usnesení.  

• Schůze předsedů 30. 1. v Lounech. Letos se předseda ZKO z rodinných důvodů 

neúčastní. Písemně zašle návrh na úpravu počtu účastníků zkoušek pořádaných pod 

hlavičkou ZKO. 

• Předseda seznámil přítomné s doporučenou kynologickou literaturou a dalšími 

možnými informačními zdroji. 

Ladislav Mach – Šťastný pes – aneb cvičíme hlavou – II. díly 

František Šusta – trénink je rozhovor 

Další informační zdroje – www.dogschoolk9.com – webové stránky Luďka Šilhavého 

na stránkách k rozkliknutí škola výcviku, kromě textu, fotografie a videa. 

 ČKS – možnost zasílání novinek, www.kynul.cz informace týkající se členů ČKS, úprava 

zkušebních řádů apod. informace z Krajského výboru ČKS, sportovní kalendář kraje atd. 

ČKNO – severpob.cz – informace pro majitele a chovatele Německých ovčáků. 

28. 1. – 17.30 ZOO Ústí nad Labem – komunikace se psem - přednáška ing. Končela 

18. 2. – 17.30 ZOO Ústí nad Labem – přednáška o vlcích. 

 

13) Usnesení z členské schůze – schváleno všemi hlasy. 

Usnesení z členské schůze ZKO Lovosice konané dne 9. 1. 2016 

1) Členská schůze bere na vědomí přednesené zprávy.  

2) Členská schůze schvaluje plán činnosti organizace na rok 2016. 

3) Členská schůze ukládá výboru klubu zaslat na ČKS do 15. 1. 2016 aktuální seznam členů 

včetně příslušné platby.  

4) Členská schůze ukládá členům uhradit stanovené členské platby nejpozději do 29. 2. 2016. 



5) Členská schůze ukládá výboru klubu zveřejnit na klubových stránkách - zápis z této schůze, 

plán činnosti na rok 2016, usnesení z této členské schůze a všechny přednesené zprávy. 

6)  Členská schůze ukládá revizní komisi předložit zprávu o provedené revizi hospodaření do 

konce měsíce ledna 2016. 

7)  Členská schůze přijala ohledně organizace kurzů pro začátečníky následující opatření: 

Členská schůze rozhodla o pokračování kurzů pod hlavičkou ZKO tak jako dosud. Členská 

schůze pověřuje výbor ZKO určením osoby která za vedení kurzů bude odpovědná a další 

úpravou problematiky týkající se kurzů. 

8) Členská schůze upravila vyplácení odměn pro funkcionáře klubu následovně: Překročí-li 

vzniklý nárok klubové poplatky, pak rozdíl bude vyrovnán formou úhrady kynologických 

potřeb, v případě, že se dotyčný tohoto nároku sám nevzdá. 

9) Členská schůze schválila záměr na opravu střechy na hlavní budově a ukládá výboru klubu, 

aby v této věci provedl potřebné kroky. 

10) Členská schůze ukládá výboru klubu dořešit inventury za rok 2015. 

 

             Zapsal: 

Pšeničková, Vápeník 

 

 


