Volební členská schůze ZKO 389 Lovosice
Datum a místo konání: 12. ledna, od 9,00 hod., učebna v areálu kynologického klubu
Přítomno podle prezenční listiny: 34 osob (členská základna 39 osob). Schůze je
usnášeníschopná.
Je přáním přítomných, aby schůzi vedl Pavel Vápeník (předseda ZKO).
Pro: 34
Proti: 0 Zdržel se: 0
Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Schválení jednacího a volebního řádu
4) Volba volební komise
5) Volba návrhové komise
6) Kontrola usnesení od poslední členské schůze
7) Zpráva o činnosti výboru
8) Zpráva o činnosti organizace
9) Pokladní zpráva (Chládek)
10) Sestavení volební kandidátky + vyjádření jednotlivých kandidátů
11) Volby do orgánů ZKO + delegátů na krajskou konferenci ČKS
12) Plán činnosti na rok 2019
13) Rozdělení kotců
14) Různé
15) Výsledky voleb
16) Usnesení
Ad 2) Schválení programu
Všichni dostali na pozvánkách. Schváleno bez připomínek.
Pro: 34
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad. 3) Schválení jednacího a volebního řádu:

Jednací řád – příloha č. 1 zápisu z členské schůze.
Předložený jednací řád byl schválen bez připomínek.
Jednací řád – pro: 34
proti:0
zdržel se:0
Volební řád – příloha č. 2 zápisu z členské schůze.
Předložený volební řád byl schválený bez připomínek.
Volební řád: pro: 34
proti:0
zdržel: 0
Ad. 4) Volba volební komise
Návrh: Nergl + Hajná, Karel Vild
Pro: 34

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad. 5) Volba návrhové komise
Návrh: Pšeničková + Šenfeldrová, Kernová
Pro: 34

Proti: 0

Zdržel: 0

Mandátová komise nebyla navršena. Její práci provede předsedající čl. schůze, nebo volební komise.
Ad. 6) Kontrola usnesení od poslední členské schůze
Usnesení z členské schůze ze dne 6. 1. 2018.
1) Členská schůze bere na vědomí přednesené zprávy.
2) Členská schůze schvaluje plán činnosti organizace na rok 2018.
3) Členská schůze ukládá výboru klubu zaslat na ČKS do 15. 1. 2018 aktuální seznam členů
včetně příslušné platby.
4) Členská schůze ukládá členům uhradit stanovené členské platby nejpozději do 28. 2. 2018.
5) Členská schůze ukládá výboru klubu zveřejnit na klubových stránkách – zápis z této schůze,
plán činnosti na rok 2018, usnesení z této členské schůze a všechny přednesené zprávy.
6) Členská schůze ukládá revizní komisi předložit zprávu o revizi hospodaření do 28. 2. 2018.

7) Členská schůze schvaluje doplnění klubových stanov v bodě 5 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.
8) Členská schůze schvaluje doplnění prohlášení členů klubu s ohledem na ochranu osobních
údajů a ukládá výboru klubu toto doplnění nechat podepsat všechny členy ZKO do konce
měsíce května. Totéž se týká i kurzistů.

Plán činnosti na rok 2018.
•
•
•
•
•

uspořádat šest zkouškových akcí (termíny -14.4. –KJ, 3.6. a 30.6. – MZŘ, NZŘ),
uspořádat bonitaci NO,
uspořádat klubový závod,
Běžná údržba cvičební plochy,
údržba a obnova překážkové dráhy.

Předsedající konstatoval, že usnesení i plán činnosti z loňského roku bylo splněno.
Ad. 7) Zpráva o činnosti výboru
Přednesl dosavadní předseda ZKO Pavel Vápeník
Výbor organizace se sešel během roku celkem 6 x.

Zpráva o činnosti výboru za rok 2018.
Výbor ZKO se v uplynulém roce sešel celkem 6 x. Další jednání probíhala tzv. per rollam (po
internetu). Na schůzích výboru jsme se zabývali záležitostmi týkajícími se zajištění běžného
chodu organizace jako je plánování a vyhodnocování akcí, plánování brigád, obnovy a opravy
zařízení klubu, obnovy kynologických pomůcek, platby členských příspěvků, řešení
problematiky členské základny, řešení problematiky kurzů a jiné provozní záležitosti.
Zápisy z jednotlivých jednání jsou k nahlédnutí na webových stránkách organizace.

Ad. 8) Zpráva o činnosti organizace
Příloha č. 3, zápisu z čl. schůze. Přednesl dosavadní předseda ZKO Pavel Vápeník.

Ad. 9) Pokladní zpráva (Chládek).
Přednesl pokladník Ing. Ivo Chládek. Příloha č. 4 zápisu čl. schůze
Ad. 10) Sestavení volební kandidátky.
Slova se ujal předseda volební komise Luboš Nergl.
Volební komise rozdala všem oprávněným voličům volební lístky. Celkem bylo rozdáno 34 volebních
lístků.
Na základě návrhů z pléna, byli na jednotlivé funkce navrženi:
Předseda: Vápeník Pavel
Místopředseda/jednatel: Pšeničková Helena
Pokladník: Ivo Chládek
Výcvikář/ka: Zděnka Novotná
Hospodář: Petr Stáňa a Jiří Reizenthaler
Revizní komise: Jana Šenfeldrová, Věra Bendová a Petra Kernová
Delegátka na KK ČKS: Pšeničková Helena.
Všichni navržení kandidáti se ke své kandidatuře vyjádřily kladně.
Ad. 11) Volby do orgánů ZKO + delegáta na KK ČKS.
Byl proveden volební akt odevzdáním volebních lístků do volební urny.
Ad. 12) Plán činnosti na rok 2019
Předsedající seznámil přítomné s plánem činnosti pro rok 2019.
• uspořádat šest zkouškových akcí,
• provést výměnu vodoměru,
• provést výměnu kamen v klubovně
• provést rekonstrukci hlavních vrat a branky (dodavatelsky)
• uspořádat bonitaci NO
• realizovat v průběhu roku kurzy pro veřejnost
• vyrobit novou překážku pro šplh a rekonstruovat nízkou kladinu.
Předložený plán činnosti byl schválen bez připomínek
Pro: 34
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad. 13) Rozdělení kotců
Výcvikářka organizace Zděnka Novotná provedla na základě zájmu jednotlivých členů rozdělení kotců.
Ad.14) Různé
Předsedající seznámil přítomné:
1) S nutností vytvoření knihy majetku. Toto provedl, následně byla provedena inventura materiálu.
Zjištěný chybějící materiál byl dohledán. Revizní komise již letos nebude provádět vlastní inventuru.
2)GDPR – předsedající seznámil přítomné s novou informací týkající se této oblasti. Již není potřeba
souhlas člena s nakládáním s jeho osobními daty. Naopak každý musí být informován, jak je s jeho
daty nakládáno. V případě nesouhlasu ze strany člena, nemůže být členem ZKO. Organizace má toto
ošetřeno, nebude nic měnit.
3) Informace o některých kynologických akcích, které by mohli členy zajímat.
4) Informace o návrhu VK ČKS na zvýšení odměn pro rozhodčí na akcích.
5) Informace o povinnosti zaslat závěry z jednání na KV ČKS a na ČKS.

6) Informace o konání schůze předsedů KO ČKS Ústeckého kraje dne 3.2.2019 v Roudnici n.L.
Předseda přislíbil účast.
Požadavek z pléna na zveřejnění členských plateb na www. stránkách klubu. Předsedajícím
přislíbeno.
Dr. Šebková nabízí dva kusy nepoužitého zátěžového koberce. Nutný vlastní odvoz.
Ad. 15) Výsledky voleb – volební komise
Předseda volební komise seznámil přítomné s výsledky voleb a předal předsedajícímu volební
protokol. Výsledky voleb – viz usnesení z členské schůze a příloha č. 5 zápisu z členské schůze (volební
protokol).
Ad. 16) Usnesení
Dr. Pšeničková seznámila přítomné s návrhem na usnesení z členské schůze (příloha č. 6). Schváleno
bez připomínek.
Pro: 34
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ukončení schůze
Předsedající ukončil členskou schůzi. Jednotlivým zvoleným funkcionářům byli předány k vyplnění
„Prohlášení člena statutárního orgánu“ s termínem odevzdání do konce ledna 2019.
Zapsal:
Pavel Vápeník

