Členská schůze – 7. 1. 2017 - zápis
Program:
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 2017
8) Členská základna - platby
9) Rozdělení kotců
10) Různé
11) Usnesení
12) Závěr

ad 1) Zahájení • p. Vápeník konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční polovina
členů ZKO a schůze je tudíž usnášeníschopná.
• Byl schválen program jednání, bez připomínek.
ad 2) Volba návrhové komise
• Byla zvolena návrhová komise ve složení: JUDr. Helena Pšeničková, Věra Bendová a
Jana Šenfeldrová.
ad 3) Kontrola usnesení od poslední členské schůze
• P. Vápeník provedl kontrolu plnění usnesení předcházející členské schůze a
konstatoval, že usnesení bylo splněno. Stejně tak byl splněn plán činnosti na rok
2016.
ad 4) Zpráva o činnosti výboru
• Zprávu přednesl p. Vápeník. Blíže viz zápisy z jednotlivých jednání výboru za uplynulý
rok.
ad 5) Zpráva o činnosti organizace za rok 2016
• Zprávu přednesl p. Vápeník (viz. příloha č. 1).
ad 6) Pokladní zpráva
• Zprávu přednesl Ing. Chládek. (viz. příloha č. 2).
ad 7) Plán činnosti na rok 2017
• Byl sestaven plán činnosti na rok 2017 (viz. příloha č. 3)
ad 8) Členská základna
• Byl stanoven termín pro zaplacení členských poplatků a přítomní měli možnost
seznámit se s jednotlivými platbami.
ad 9) Rozdělení kotců
• Bylo provedeno přerozdělení kotců.

ad 10) Různé
• Členská schůze odsouhlasila pronájem kynologického cvičiště
• Členská schůze potvrdila rozhodnutí výboru ZKO ohledně odměn pro výcvikáře a
figuranty. Výše odměn pro tyto funkcionáře může dosáhnout maximálně výše
členských plateb.
• JUDr. Pšeničková se pro tento rok vzdala své odměny a členské platby zaplatila v plné
výši.
• Členská schůze schválila provedení údržby sekaček a křovinořezu. Údržbu zajistí p.
Vápeník v součinnosti s panem Bartošem.
• Členská schůze neschválila zveřejňování termínů výcviků na internetu.
• Členská schůze rozhodla o dalším pořádání bonitace pro plemeno NO.
• Členská schůze zrušila dřívější rozhodnutí o zamřížování oken hlavní budovy. Nebude
se provádět.
• Členská schůze schválila zhotovení skříňky pod varnou desku na zakázku.
• P. Vápeník upozornil na úpravu formulářů u zkoušek ČKS. Změny se týkají formuláře
žádosti o přidělení zkoušek a dále soupisky účastníků. P. Vápeník ponechá vzor těchto
formulářů v kanceláři a další bude řešit ve spolupráci s výcvikářkou organizace.
• P. Vápeník informoval čl. schůzi o termínu schůze předsedů ZKO která se koná 22. 1.
2017. P. Vápeník se této schůze zúčastní.
• P. Vápeník informoval čl. schůzi o možnosti nákupu kynologických pomůcek
(překážka, plenty) na webu – www.lomidog.wbs.cz
• Členská schůze schválila hostování paní Lenky Švecové, členky ZKO Litoměřice pod
Radobýlem.
• Členská schůze schválila termíny zkouškových akcí takto 8. 5. KJ Brno, 10. 6. a 24. 6.
ČKS.
• P. Vápeník seznámil odběratele krmiva Happy Dog s postupem při odebírání
tréninkových oděvů od firmy Euroben. s.r.o.
• Členská schůze schválila usnesení.
Zapsal:
Vápeník Pavel

