Zápis z členské schůze ČKS ZKO 389 Lovosice
Termín konání: 11.1.2020
Místo konání: Učebna ZKO
Úvodem předseda ZKO přivítal přítomné a na základě prezenční listiny konstatoval usnášeníschopnost
členské schůze. Upozornil na platby členských příspěvků a vysvětlil skladbu jednotlivých položek
členských plateb.
Ad 2) Bylo přikročeno ke schválení programu schůze (viz. níže). Předložený program byl schválený bez
připomínek.
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Zahájení
Schválení programu
Volba návrhové komise
Kontrola usnesení od poslední členské schůze
Zpráva o činnosti výboru
Zpráva o činnosti organizace
Pokladní zpráva (Chládek)
Plán činnosti na rok 2020
Rozdělení kotců
Různé
Usnesení

Ad 3) Návrhová komise byla zvolena aklamací ve složení H. Pšeničková, J. Šenfeldrová a P. Kernová.
Ad 4) Předseda ZKO provedl kontrolu plnění usnesení z předchozí členské schůze. Konstatoval, že
usnesení stejně jako plán činnosti na rok 2019 byl splněn ve všech bodech.
Ad 5) Předseda ZKO přednesl zprávu o činnosti výboru za uplynulý rok.
Výbor se sešel celkem 5 x. Plus jedno jednání proběhlo 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 6)

Předseda přednesl zprávu o činnosti organizace za uplynulý rok (viz. příloha č. 1)
ad 7) Pokladník organizace Ing. Ivo Chládek přednesl zprávu o hospodaření organizace (příloha č. 2).
ad 8) Členská schůze schválila plán činnosti na rok 2020 (příloha č. 3).

Ad 9) Výcvikářka organizace Z. Novotná provedla se zájemci rozdělení kotců. Rozdělovník bude
vyvěšený na klubové nástěnce.
Ad 10) Různé
Předseda ZKO seznámil přítomné se závěry sjezdu ČKS
• Závěry sjezdu
- Nový předseda ČKS (Kejř)
- Nový tajemník ČKS – Ondřej Šiška
- Prodloužení věku rozhodčích pro posuzování zkoušek na 70 let.
- Zvýšení odměny pro rozhodčí za posuzování zkoušek – 1200,-Kč.
Předseda seznámil členy s publikací výcvikáře L. Macha – Šťastný pes aneb cvičíme hlavou. Případné
zájemce odkázal na pokladníka klubu I. Chládka, který by pro zájemce provedl objednání této
publikace.
H. Pšeničková navrhla výměnu zámku u hlavního vchodu na plochu. Schváleno, realizaci provede
navrhovatelka. Kód zůstane stejný jako dosud.
Ad 11) Na závěr schválili přítomní usnesení (příloha č. 4).
Zapsal:
Pavel Vápeník
předseda ZKO

