Výroční členská schůze ZKO Strakonice, ze dne 29.11.2008
I.schválila níže uvedený program VČS :
1. zahájení
2. volba návrhové komise
3. zpráva o výcviku
4. zpráva o hospodaření
5. finanční zpráva
6. zpráva revizní komise
7. přestávka
8. diskuse
9. návrh na usnesení
10. závěr
Výsledky hlasování :

Pro : 47 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných

II. schválila složení návrhové komise ve složení :
Jan Pěnkava, Andrea Sedláčková, Alena Jurajdová
Výsledky hlasování :

Pro :
Proti:
Zdržel se:

45 hlasů, tj. 96 % hlasů přítomných
1 hlas
2%
1 hlas
2%

III. vzala na vědomí : body jednání 3,4,5 a 6, tj.
Zprávu o výcviku, přednesenou Bohunkou Molnárovou
Zprávu o hospodaření, přednesenou Jiřím Polankou
Zprávu finanční a zprávu revizní komise, obě přednesené Marcelou Rejkovou
IV. schválila
a. stanovení výše členských příspěvků pro rok 2009 – následovně :
věk
výše příspěvků
výše zálohy na brigády
 děti do 15 let
300
1000
 nad 15 let ( dospělí )
600
1000
 důchodci
300
1000
 důchodci invalidní
300
0
 člen bez psa
150
0
 hostování
300
0
Výsledky hlasování :

Pro : 47 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných

b. sazba za kotce pro rok 2009 :




 skupina A
500 Kč
 skupina B
1 500 Kč
 skupina C
6 000 Kč
a zařadila uživatele následujícím způsobem :
Milan Friedel, Michal Šilhan – skupina A
Pro : 47 hlasů, tj. 100 %
Majitel dobrmana – skupina B, s podmínkou, že bude písemně upozorněn na stav
úklidu a bude požadována náprava
Pro : 46 hlasů, tj. 98 %
Proti : 1 hlas
2%



Josef Böhm – osvobozen od platby

pro : 47 hlasů,tj. 100 %

c. členské příspěvky výcvikářů ve výši 150 Kč
Výsledky hlasování :

Pro :
Proti :
Zdržel se :

44 hlasů, tj. 93,7 % hlasů přítomných
1 hlas
2,1 %
2 hlasy
4,2 %

V. vzala na vědomí
1. pochvalu Lenky Marešové a Václava Holína za vzornou práci na internetových
stránkách klubu
2. napomenutí, které bylo uděleno dvěma členům ( V. Molnár, M. Krištof )
3. konání Vánočního závodu dne 20.12. ve 13.00 hod.
4. nahlášené termíny závodů pro rok 2009:
a. Strakonický Rumpál
28.2.2009
b. Malý letní závod
6.6.2009
c. Memoriál Vladimíra Kaplana
3.10.2009
VI. vzala na vědomí náměty z diskuse :










rozšíření odkládacích kotců
vybudování sprchového koutu pro figuranty
vybudování stabilního „nepříjemného“povrchu pro výcvik psů
pořízení nové varné konvice ( bezpečnost provozu…)
třídění odpadu, pořízení potřebných nádob
vytypování dalšího adepta na pozici figuranta
včasné avizování chystaných akcí ( zkoušky )
nutnost potřebné znalosti zkušebního řádů u uchazečů o zkoušky
potřebu budování týmového ducha, předávání zkušeností a prohloubení
spolupráce

Strakonice, 28.11.2008
Zapsal : Jan Pěnkava
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