Zpráva o činnosti výboru za rok 2017.
Výbor ZKO se v uplynulém roce sešel celkem 4 x. Další jednání probíhala tzv. per rolam (po
internetu). Kromě zajišťování běžného chodu organizace jako je plánování a vyhodnocování
akcí, plánování brigád, školení funkcionářů, platby členských příspěvků, řešení problematiky
členské základny a jiné provozní záležitosti řešil výbor následující:
Dubnová schůze
1) Výbor byl informován o vyřešení krátkodobé platební neschopnosti klubu ze strany předsedy
klubu. Důvodem platební neschopnosti byla nečekaně vysoká faktura za vícepráce od firmy
Stoprogroup.
2) PokIadník ing. Chládek informoval o odevzdání daňových přiznání na FÚ.
3) Předsedou ZKO byla připravena žádost o dotaci na MěÚ Lovosice, bylo žádáno o 20 000,- Kč.
(dostali jsme 13000,-Kč).
4) Hospodář klubu provedl zapojení varné desky a výměnu pojistky u bojleru.
5) Výcvikářce klubu byl na základě její žádosti darován nepotřebný stůl z kuchyně a byl vyřazen
další nepotřebný materiál.
6) Bylo schváleno pořádání Kozinova poháru na našem cvičišti 7. 10. 2017. Garantem za naší
ZKO byla jmenována – H. Pšeničková.
7) Na návrh předsedy ZKO bylo ing. Chládkovi vráceno nájemné za druhý kotec. U kotce je
potřeba provést generální opravu.
8) Dostali jsme přeplatek za vodu (přes tři tisíce korun).
9) Bylo rozhodnuto o rekonstrukci výdejního okna mezi kuchyní a učebnou.
Červencová schůze
1) Předseda informoval výbor o průběhu administrace dotace od ČKS – přiděleno 14000,-Kč, a o
dalších administrativních úkonech s plánováním dotace v roce 2018. Dále informoval
předseda o žádosti na bonitaci v roce 2018 a o komunikaci s rejstříkovým soudem.
S přidělením bonitace v roce 2018 a s komunikací s rejstříkovým soudem.
2) Výbor přijal za členku klubu p. Guderovou a schválil hostování paní Leksové.
3) Vápeník seznámil výbor s průběhem příprav konání bonitace v srpnu.
4) Bylo řešeno dokončení oprav v kuchyni nad sporákem. Provedeno hospodářem a
pokladníkem klubu.
5) Vápeník zaplatil pojistku organizace.
6) Nesplacené členské příspěvky – Jaroslav Veselý – 1450,-Kč, následně ukončeno členství.
7) V době od dubna do července proběhla kontrola vedení našeho účetnictví ze strany
kontrolního oddělení FÚ Litoměřice. Celou věc spustily vykázané vyšší výdaje než příjmy za
uplynulý rok. Vyřešeno ve spolupráci s Ing. Chládkem. 10. 7. Převzal P. Vápeník závěrečný
protokol. Účetnictví bylo shledáno v pořádku. V daňovém přiznání byly nalezeny chyby na
úrovni kosmetické vady (dva nevyplněné řádky).
8) Bylo schváleno zakoupení stříšky nad vstupní dveře do hlavní budovy.
9) V rámci tzv. Hravých úterků byla prezentovaná činnost naší ZKO v parku na „Osmičce“.
Zajištění akce se ujala H. Pšeničková.
10) Bylo provedeno vyhodnocení dosud proběhlých zkouškových akcí.
11) P. Vápeník informoval o změnách v pojištění sportovců, které bylo zveřejněno na stránkách
ČKS.
12) Výbor se zabýval problematikou kurzů- přijímání nových účastníků v průběhu kurzu.

Říjnová schůze

1) V průběhu prázdnin bylo provedeno vyvezení septiku.
2) Předseda zařídil na městském úřadu zadání čísla popisného (1285).
3) Kominík – provedeno čištění + revize. Přislíbena oprava kamen příští rok mimo
topnou sezónu.
4) Příprava závodu. Určení závodních kategorií.
5) Dodání oblečení od firmy Euroben na základě sponzorské smlouvy.
6) Vzhledem ke klesajícímu odběru krmiva od firmy Euroben bylo schváleno snížení
provozní zálohy na nákup krmiva.
7) Úpravy parkovací plochy.
8) Přijetí nových členů – Horák, Kroupová – schváleno.
9) Žádost Krajské pobočky KCHK k pronájmu cvičiště dne 2. 6. 2018 za účelem konání
výstavy. Schváleno za nájem 1000,-Kč.

Prosincová schůze
1) Předseda informoval o zpracování dotace ČKS. Na základě jednání s tajemníkem ČKS
byly zaslány doklady v celkové výši 32 798,- Kč a přislíbeno navýšení dotace na 20 000,Kč.
2) Proběhla příprava dnešní členské schůze.
3)Na návrh J. Reizentahlera a H. Pšeničkové byla řešena možnost placeného figuranta na
cvičišti v odpoledních hodinách v sobotu. Administrativně dořešil Vápeník, trénink
probíhá.
4) Byl schválen návrh předsedy na úpravu podmínek u nečlenů ZKO – hostů.
5) Byl schválen návrh předsedy na úpravu podmínek pro udělování čestného členství.
Zároveň bylo schváleno udělení čestného členství pro pana Miroslava Lisce.
6) Byl schválen návrh předsedy na doplnění vnitřních stanov klubu.
7) Předseda předal inventurní seznamy a štítky člence revizní komise V. Bendové
k provedení inventur.
8) Předseda předal vytištěné formuláře přihlášek za členy ZKO – uloženo v kanceláři
klubu.
9) Předseda informoval výbor o nedoplatku za el. energii ve výši 3079,-Kč. Dáno
k proplacení cestou internetového bankovnictví.

