Zápis z výroční členské schůze
ZKO Strakonice
konané dne 25. 11. 2006
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Volba návrhové komise
Zpráva o výcviku
Zpráva o hospodaření
Finanční zpráva
Zpráva revizní komise
Přestávka
Diskuse
Návrh usnesení
Závěr

Bod 1) Zahájení v 10:15 hodin.
Předsedkyně klubu přivítala všechny přítomné.
Bod 2) Volba do návrhové komise:

Křivancová Irena
Novák Milan
Sádlová Zdena

Komise sečetla zúčastněné členy s hlasovacím právem: 40.
Bod 3-5) Přečteny zprávy jednotlivých funkcionářů klubu.
Bod 6) Přečtena zpráva revizní komise
Bod 7) Vyhlášena přestávka na oběd
Bod 8) Různé, diskuze
Členské příspěvky a poplatky za kotce
a. Členské příspěvky i výše jednotlivých sazeb za kotce zůstávají pro rok 2007 beze
změny
40 pro-0 proti-0 zdrželo se
b. Poplatky za kotce – Friedel Milan – sazba A
40-0-0
Bůžek Roman – sazba A
40-0-0
Morozová Marta – sazba A
39-0-1
Šilhan Michal – sazba B
39-0-1
c. Povinnost zaplatit členské příspěvky do konce kalendářního roku
b) Vysloveno poděkování výcvikářům za celoroční trpělivou práci a jako odměna navrženo
snížení členských příspěvků na rok 2007 na 150,- Kč (částka odváděná ČKS)
40-0-0
c) Brigády
a. Na rok 2007 je stanovena povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin
40-0-0
a)

Změna ve vyúčtování zálohy na povinné brigádnické hodiny:
pokud člen odpracuje polovinu hodin bude mu vrácena polovina zálohy,
pokud odpracuje všechny hodiny vrací se záloha celá
32-6-2
c. Na nástěnce bude vyvěšen přehled odpracovaných brigádnických hodin, aby si
jednotliví členové mohli zkontrolovat, jak mají odpracováno
d. Upozornění na vyhlášené brigády budou v dostatečném předstihu vyvěšena
v klubovně a inzerována na webových stránkách klubu
e. Existuje možnost odpracovat brigádnické hodiny aktivní pomocí při pořádání
výcvikových akcí klubu
Návrh finančního rozpočtu na rok 2007
40-0-0
Pro lepší prezentaci klubu je navržen nákup triček s logem klubu a jejich následný prodej
zájemcům z řad členů ZKO
40-0-0
Kurzy pro veřejnost
a. Kurz základní ovladatelnosti psa pro nečleny klubu každou neděli od 9,00 hod.
b. Výcvikář - Jiří Kouba
c. Délka kurzu – 12 lekcí v ceně 50,-Kč za hodinu
d. Pokud se absolvent kurzu bude chtít stát členem ZKO a pokračovat ve sportovním
výcviku, zaplacené kurzovné se mu započítá do členského příspěvku
Plán akcí na rok 2007
a. Klubový závod – Strakonický Rumpál dle NZŘ beze stop
b. Malý letní závod dle ZŘ KJ ČR Brno
c. Memoriál Vladimíra Kaplana dle NZŘ
d. Zkoušky dle NZŘ a IPO
40-0-0
Pokud požádá člen o proplacení startovného a cesťáku za umístění na závodech , musí toto
doložit výsledkovou listinou závodu
b.

d)
e)
f)

g)

h)

Bod 9) Návrh usnesení
Návrh Usnesení byl jednohlasně schválen

40-0-0

Zapsal Milan Novák

USNESENÍ
výroční členské schůze ZKO Strakonice
konané dne 25.11.2006
Členská schůze

I.

BERE NA VĚDOMÍ

1.

Zprávu o výcviku

2.

Zprávu o hospodaření

3.

Finanční zprávu

4.

Zprávu revizní komise

5.

Plán akcí na rok 2007

II.

SCHVALUJE

1.

Výši poplatků za kotce pro jednotlivé nájemce a výši členských příspěvků na rok 2007

2.

Snížení členského příspěvku na rok 2007 pro výcvikáře klubu na částku 150,- Kč

3.

Změny v systému vyúčtování záloh na brigádnické hodiny

4.

Finanční rozpočet na rok 2007

5.

Nákup triček s logem klubu

6.

Pořádání kurzů základní ovladatelnosti psa pro veřejnost

Návrh Usnesení bylo schválen 40 hlasy (100%)

Zapsala: návrhová komise

