
Výborová schůze ZKO Lovosice. 

Datum: 11. 4. 2015 

Přítomní: Vápeník, Chládek, Pšeničková, Novotná 

Nepřítomen: Reizenthaler 

Program: 

1) Dotace. 

V letošním roce se nepodařilo zajistit dotaci od MěÚ v Lovosicích – nebyly vypsány. Na 

dotace poskytované KÚ Ústí nad Labem organizace nedosáhne. Na příští rok požádá 

předseda organizace ČKS o dotaci ve výši 20 000,-Kč. 

2) Vyhodnocení zkoušek. 

Dnešních zkoušek podle zkušebního řádu KJ Brno se zúčastnilo 9 psovodů (z toho šest 

domácích). Dva psovodi zkoušku nesložili, ostatní si počínali úspěšně. Zkoušky skončily 

kladným finančním výsledkem. Zveřejnění výsledků na webu organizace zajistí Z. Novotná. 

Vyúčtování zkoušek převzal P. Vápeník.   

3) Zajištění zkoušek IPO.  

Zkoušky bude posuzovat J. Prášil z Chomutova, vedoucí zkoušek Z. Novotná, figurant P. Stáňa. 

Rozhodčí je o akci informován. 

4) Školení instruktorů a figurantů. 

Školení figurantů se zúčastnili P. Stáňa a K. Vild. Oběma byla prodloužena prolongace 

figuranta II. třídy. K. Vild byl vybrán na školení figurantů I. třídy. 

Školení instruktorů se účastnili H. Pšeničková, J. Šenfeldrová a V. Bendová. Všechny prošly 

školením úspěšně.  

5) Převod organizace na spolek. 

Převod organizace byl úspěšně završen. Předseda ZKO obdržel výpis rejstříkového soudu o 

registraci spolku. 

6) Návrh na skartaci dokumentů. 

Předseda ZKO předal ke skartaci zástupkyni revizní komise V. Bendové účetnictví organizace 

za léta 2003, 2004 a 2005.  

7) Propagační skříňka. 

Obsah propagační skříňky nebyl dosud vyměněn. Předseda ZKO předal H. Pšeničkové 

materiály, které je možné k obměně obsahu skříňky využít.  

8) Krmivo. 

Předseda organizace informoval členy výboru, že v důsledku stěhování nebude moci dále 

skladovat krmivo Happy Dog. V úvahu připadá skladování krmiva na cvičišti. Případně by se 

mohl dovážení krmiva ujmout některý jiný člen ZKO.  

9) Placení členských příspěvků. 

K dnešnímu dni nemají plně vyrovnané členské příspěvky tři členové.  Seznam je zveřejněn na 

webu organizace.  

10) WWW stránky. 

Výbor rozhodl, že ustupuje od vytvoření nových www stránek organizace. V provozu budou 

ponechány stávající stránky, které vyhovují potřebám absolutní většiny členů. 

 



11) Účetnictví organizace. 

Ivo Chládek informoval o vedení účetnictví od začátku roku. Chybí jeden doklad o přeplatku 

vodného a je potřeba dodat doklady o počtu členské základny (provede Vápeník). 

12) Brigáda 

Žádná brigáda zatím nebude organizovaná. Bude pokračováno na úpravě vysokého žebříku. 

L. Samek přislíbil natření podpůrné lávky.  

Mimo zápis: 

Změna termínu bonitace NO. Nový termín 8. srpna 2015. Změna byla provedena pro zaneprázdnění 

rozhodčího v původním termínu. 

Zapsal: 

Vápeník Pavel 

 

 


