Kynologický klub STRAKONICE
ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ
ZKO STRAKONICE - 186
_____________________________________________________________________________________

Zápis z výborové schůze ZKO Strakonice
ze dne 13. 03. 2020
Přítomni: Čejka, Koštová, Pech, Peleška, Polák, Rejková, Varnuška
Projednávané body:
1. Kontrola plnění úkolů z minulých porad: servis traktůrků – úkol Pavel
Varnuška – červený je již v servisu, pak půjde i žlutý, termín splnění úkolu
do března 2020. Ostatní úkoly byly splněny v termínu.
2. Řešeny kotce k pronájmu: uvolnil se 1 kotec po paní Morozové. Kotec
bude nutné pořádně uklidit a vydezinfikovat. – úkol Varnuška.
3. Výbor se shodl na nutnosti pořízení kamerového systému na cvičišti ZKO
z důvodu sledování pohybu nečlenů a zvýšeného počtu psích exkrementů
na place, a pořízení internetového připojení. – úkol Varnuška.
4. Správce provede hubení potkanů u velkých kotců a bude řešit problém
s krtkem. – úkol Varnuška.
5. Kantýna bude otevřená pouze na akce klubu anebo za přítomnosti někoho
z členů výboru. - úkol pro členy výboru.
6. Řešeno nařízení vlády o zákazu shromažďování s účastí nad 30 osob.
Pokud se nařízení zpřísní, bude Kurz základní ovladatelnosti zrušen. –
úkol Koštová. Na závodě Strakonický Rumpál Molnárová a Koštová zajistí,
aby nedošlo k porušení nařízení a bylo na cvičišti méně než 30 osob. –
úkol Koštová, Molnárová.
7. Řešen provozní řád cvičebny Obedience. Vzneseny připomínky ke znění,
na které bylo reagováno. Řád bude upraven. – úkol Pech.
8. Zkoušky – 25. dubna 2020, vedoucí Evžen Helinger, figurant Jiří Nečesaný
a rozhodčí Mgr. Havlová. V případě zpřísnění nařízení vlády ČR budou
zkoušky zrušeny.
9. Řešen závod Strakonický Rumpál – ceny, kantýna,... – úkoly z minulé
schůze byly splněny.
10. Členka Pavla Křišťanová požádala o zapůjčení klubovny na pátek
29. května 2020 k soukromé akci – všichni pro.
11. Stanoven termín brigády na 18. dubna 2020, sobota od 8:00. Hlásit se
správci Varnuškovi. V případě zpřísnění nařízení se brigáda nebude
realizovat. – úkol Varnuška.

12. Vyhlášení dotací MěÚ Strakonice – na příští schůzi bude stanovena
částka, o kterou bude požádáno. (úkol pro výbor).
13. Příští schůze bude ve středu 8. dubna od 18:00.

Zapsala:
Jindřiška Koštová

