
Zápis z členské schůze 6. 1. 2018 

Program: 

                                                   

1) Zahájení  

2) Volba návrhové komise 

3) Kontrola usnesení od poslední členské schůze 

4) Zpráva o činnosti výboru  

5) Zpráva o činnosti organizace  

6) Pokladní zpráva  

7) Plán činnosti na rok 2018 

8) Členská základna - platby 

9) Rozdělení kotců 

10) Udělení čestného členství 

11) Úprava klubových normativů 

12) Úprava prohlášení s ohledem na zákon o ochraně osobních dat 

13) Různé 

14) Usnesení 

15) Závěr 

Ad 1) Zahájení  - p. Vápeník konstatoval, že po dle prezenční listiny, je schůze 

usnášeníschopná a následně přítomní schválili program jednání, bez připomínek. 

Ad 2) Volba návrhové komise. Za členky návrhové komise byly zvoleny JUDr. Pšeničková, 

Iveta hajná a Věra Bendová. 

Ad 3) Kontrola usnesení od poslední členské schůze. P. Vápeník konstatoval, že usnesení 

z minulé členské schůze bylo splněno. Stejně tak byl splněn plán činnosti organizace na rok 

2017.  

Ad 4) Zpráva o činnosti výboru – zprávu o činnosti výboru za rok 2017 přednesl p. Vápeník 

(příloha č. 1).  

 Ad 5) Zpráva o činnosti organizace za rok 2017 – zprávu přednesl p. Vápeník (příloha č. 2). 

Ad 6) Pokladní zpráva  -  zprávu přednesl pokladník Ing. Chládek (příloha č. 3). 

ad 7) Plán činnosti na rok 2017 – po diskuzi bylo rozhodnuto o uspořádání šesti zkouškových 

akcí a o uspořádání bonitace NO. Konkrétní naplánování zkoušek provede výbor organizace. 

Na základě návrhu z pléna bylo rozhodnuto o delších intervalech mezi jednotlivými termíny 

zkouškových akcí dle zkušebních řádů NZŘ a MZŘ. (Příloha č. 4). 

Ad 8) Členská základna – přítomní se seznámili s výší členských plateb na rok 2018 a členská 

schůze rozhodla o termínu vyrovnání těchto plateb do konce února 2018. 

Ad 9) Rozdělení kotců – bylo provedeno rozdělení kotců mezi jednotlivé členy.  

Ad 10) Udělení čestného členství – na základě dřívějšího rozhodnutí výboru ZKO provedl 

předseda organizace – předání udělení čestného členství panu Miroslavu Liscovi. 

  

 



Ad 11) Úprava klubových normativů – předseda ZKO seznámil přítomné s návrhem výboru na 

úpravu klubových normativů. Návrh zněl: Úprava klubových normativů v čl. 5 povinnosti a práva 

člena klubu doplnění o větu: Každý člen klubu má právo, v době kdy není cvičiště ZKO 

využité k organizované akci, využívat areál klubu k individuálnímu výcviku bez 

omezení. Návrh přijat plénem jednohlasně. 

      Ad 12) Úprava prohlášení s ohledem na zákon o ochraně osobních dat. 

 Předseda ZKO seznámil přítomné s nutností upravit prohlášení členů ZKO s ohledem na ochranu 

osobních dat. Původní prohlášení  - viz tučný text níže.  Doplněk stávajícího prohlášení - - červený 

text níže. 

Přihlašuji se tímto ke členství v Českém kynologickém svazu prostřednictvím 
Základní kynologické organizace. Jsem seznámen se Stanovami ČKS a vnitřním 
organizačním řádem ZKO a budu je respektovat. Dále souhlasím, aby níže uvedená 
data sloužila jako podklady pro činnost ZKO a ČKS a s jejich případným 
zveřejněním v souvislosti s činností ČKS či ZKO. Rovněž uděluji souhlas se 
zveřejněním svého sportovního výkonu a funkce zastávané v kynologii, včetně 
foto nebo videozáznamu, které vzniknou v souvislosti s mojí činností v ZKO. 

• U nových členů bude text doplněn na přihlášce za člena ZKO. 

• Stávající členové podepíší nový text prohlášení při přebírání známky na rok 2018. 

• JUDr. Pšeničková doplní příslušný text do přihlášek kurzistů.  

Ad) 13 – Různé 

- p. Vápeník informoval členskou základnu o problematice poskytování dotací z MěÚ Lovosice a 

z ČKS. 

- p. Vápeník informoval členy o zvýšení odvodu ČKS za jednoho člena o 100,- Kč. 

        - p. Vápeník informoval o schůzi předsedů, která proběhne dne – 13. 1. v Lounech bez účasti 

našeho zástupce. 

Ad 14) Usnesení – na závěr schůze bylo schváleno usnesení z členské schůze (příloha č. 5). 

  
Po schůzi bylo rozdáno oblečení těm členům, kteří odebírají krmivo od firmy Euroben s.r.o. v rámci 

uzavřené smlouvy. V roce 2017 odebrali členové krmivo  za částku 135 111,-Kč. 


