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Zápis z výborové schůze ZKO Strakonice

ze dne 08. 10. 2021

Přítomni: Čejka, Koštová, Pech, Polák, Peleška, Varnuška

Omluveni: Rejková

Projednávané body:

1) Úkoly z minulé porady trvají (Varnuška - opravit překážku "A", žebřík a kladinu),
(Peleška - upravit webové stránky pro jednodušší nahrávání fotek), (Rejková - dotace
na údržbu). 
2) Žádost o členství - schválena 1 nová členka - všichni pro. Po zaplacení členství
bude zaevidována v ČKS - úkol J. Koštová.
3) Vyúčtování závodu Obedience ze dne 18. 09. 2021 - závod přinesl do klubové
kasy 2 213,- Kč. Příští ročník bude dne 8. října 2022. - úkol Pech, Rejková
4)  Až  situace  dovolí  (vegetační  klid,  prázdné  parkoviště,  podval  na  loď  bude
převezen),  bude  nutné  ořezat  větve  z  našich  stromů  přesahující  na  sousední
pozemek RD. - úkol Varnuška
5) V neděli 10. října proběhne brigáda. - úkol Varnuška
6) Na podnět a stížnost Jiřího Vondryse obdržel dne 30. září předseda klubu R. Pech
dopis  z  Úřadu  pro  ochranu  osobních  údajů  týkající  se  kamerového  systému  na
cvičišti  ZKO Strakonice.  Odpověď formuloval  a odeslal  předseda klubu v řádném
termínu a je vyvěšena i v klubovně ZKO.
7) Schválen nákup 4 malých výcvikových maket (plent) od firmy Gappay pro štěňata
a mladé psy. - jednohlasně - úkol Pech
8) Prodiskutovány možnosti  nákupu nového traktůrku na sekání s mulčovačem. -
bude předneseno na členské schůzi
9) Správce Pavel Varnuška bude z pracovních důvodů mimo ČR po dobu 2 měsíců.
Zastupovat ho bude Petr Huňáček, který je s provozem a technickým zázemím ZKO
obeznámen.  V  případě  nutnosti  se  členové  mohou  obracet  na  něj  anebo  na
kohokoliv z výboru.
10)  ČKS Praha zvedl  poplatek za  členskou známku z 250,-  Kč na 350,-  Kč pro
stávající členy a na 400,- Kč pro nové členy. - bude prezentováno na členské schůzi
11) Dne 23. října proběhne závod 29. ročník Memoriálu Vladimíra Kaplana. Vedoucí
Ing. Molnárová, rozhodčí Mgr. Havlová. Ceny zajistí Varnuška (+ poháry), Molnárová,
Koštová a Pech (+ diplomy).
12) Další výborová schůze proběhne dne 5. listopadu od 18:00.



Zapsala: Jindřiška Koštová


