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ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZKO STRAKONICE - 186 

Datum konání: dne 18. ledna 2020 od 9:00 hodin v klubovně ZKO 

1. Zahájení  

• V úvodu jednání předseda informoval o nových webových stránkách, formách 
výcviku i změně na funkci správce. 

• K okamžiku zahájení VČS bylo přítomno 24 členů, tedy 57 %, schůze byla 
usnášeníschopná. 

 
2. Schválení programu členské schůze ZKO 

• Vlastní jednání členské schůze zahájila Jindřiška Koštová, přednesla návrh 
programu VČS a nechala o něm hlasovat. 

 

• Výsledky hlasování:     Pro   24 
Proti   0 
Zdržel se   0 

•  Byl schválen níže uvedený program: 

1. Zahájení členské schůze ZKO 

2. Schválení programu členské schůze ZKO 

3. Volba volební komise 

4. Volba návrhové komise 

5. Zpráva o činnosti klubu  

6. Zpráva o hospodaření klubu 

7. Zpráva pokladníka klubu 

8. Zpráva o výcviku 

9. Zpráva revizní komise 

10. Plán akcí na rok 2020, kurzy pro veřejnost 

11. Volba člena výboru 

12. Členské příspěvky, úlevy, odměny, poplatky za kotce 

13. Návrh rozpočtu na rok 2020 

14. Diskuze 

15. Návrh a schválení usnesení členské schůze 

16. Závěr 
17. Oběd 

3. Volba volební komise 

• Navrženi:     pro:  proti:  zdržel se: 

i. Bohumila Molnárová  24  0  0 

ii. Karla Krásová   24  0  0 

iii. Lenka Marešová  24  0  0 

 

4. Volba návrhové komise   pro:  proti:  zdržel se: 

• Navrženi: 

i. Ladislav Ostrolucký  24  0  0 
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ii. Libor Kurz   24  0  0 

iii. Jan Huzsár   24  0  0 

 

Pozn. V dalším průběhu VČS přišli ještě další 2 členové, takže doplnili přítomné 
na celkový počet 26. 

5. Zpráva o činnosti klubu  

• Přednesla Jindřiška Koštová 

• Výbor ZKO zasedal 11 x 

• Duben – odstoupení Jiřího Vondryse z funkce správce, kooptace Pavla Varnušky 

• Přijato 7 nových členů, ubylo 12 členů, aktuální stav celkem 42 členů 

• ZKO hostila školení figurantů 

• 2 x zapůjčila klubovnu  

• Proběhly zkoušky – 5x 

• Závody 

i. Strakonický Rumpál 

ii. Kaplanův memoriál zrušen pro malý zájem 

iii. Letní a Vánoční klubový závod 

• Poděkování sponzorům (Richard Pech – KODAK, hotel pro psy Agí – Molnárovi, 
firma BRIT a MVDr. Klára Slavatová) 

• Proběhla řada ukázek z výcviku pro děti  

• Proběhly kurzy pro veřejnost – 4 běhy  

• Od března příprava webových stránek 

• KV ČKS ocenil dlouholetou činnost Václava Řandy a sportovní úspěchy Richarda 
Pecha. 

6. Zpráva o hospodaření klubu  

• Přednesl Ladislav Peleška – zejm. nákup výcvikových pomůcek a údržba areálu, 
Pavel Varnuška připomenul konání 3 brigád (např. Asanace kotců a vyčištění a 
úpravu kuchyňky). 

7. Zpráva pokladníka klubu  

• Přednesla Marcela Rejková 

 

8. Zpráva o výcviku 

• Přednesl Richard Pech 

• Instruktoři – Pech, Polák (výcvikář), Čejka, Marešová, Ostrolucký a Huszár 

• Informace o výcviku obedience 

• Návrh úpravy části klubovny pro zimní výcvik psů (štěňata, mladí psi, koberec, 
přezůvky,…) 

• Výcvik dle SKS TART, instruktor Václav Čejka, 17 členů, účast na řadě akcí 
(zkoušky, závody, úspěšné zkoušky ZOP dle ZŘ Kynologické jednoty ČR) 

• Závody – Rumpál, Letní klubový závod, Vánoční závod 
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• Lenka Marešová – účast na MR dle IGP 3 

• Ladislav Ostrolucký organizuje obrany 

9. Zpráva revizní komise 

• Přednesl Jiří Blažek 

• Provedena kontrola účetnictví klubu, kontrola pokladního a peněžního deníku, bez 
závad, zjištěné stavy financí odpovídají zprávě pokladníka. 

• V průběhu roku nebyla podána žádná stížnost. 

10.  Plán akcí na rok 2020, kurzy pro veřejnost 

• Strakonický Rumpál závod: termín 14. 3. 2020 (ZZO + doplněk a ZVV 1 beze stop, 
rozhodčí Ing. Lacina, figurant Jiří Frank) 

• Kaplanův memoriál závod 24. 10. 2020 (ZOP + doplněk, ZVV 1 beze stop, rozhodčí 
Mgr. Havlová, figurant Jiří Frank) 

• Letní + Vánoční závod 

• Zkoušky – duben nebo květen 2020 a 1. polovina října 2020 

• Kurzy pro veřejnost – pokračovat, zavedeny dotazníky spokojenosti, poděkování 
instruktorům 

11. Volba člena výboru 

• 26 přítomných, rozdáno 26 hlasovacích lístků 

• Volba proběhla podle platného volebního řádu 

• Většinou 23 hlasů byl zvolen Pavel Varnuška 

 
12. Členské příspěvky, úlevy, odměny, poplatky za kotce 

•  Typ člena    příspěvek a odvod ČKS    brigáda-záloha 10 brig. 
hod. 

o Dospělí   900 (650 klub, 250 ČKS)  1.200 

o Student   500 (250 klub, 250 ČKS)  1.200 

o Důchodce, inv. důch. 500 (250 klub, 250 ČKS)  1.200 

o Důchodce nad 70 let 500 (250 klub, 250 ČKS) půl brig. hodin 

o Držitel TP, ZTP, ZTP/P 500 (250 klub, 250 ČKS) 

o Člen bez psa  900 (650 klub, 250 ČKS) 

o Hostování   900 (650 klub, 250 ČKS)  1.200 

o Nečlen   50 Kč/den návštěvy cvičiště 

o Poplatky za kotce: nečlen 6000/rok 

o Poplatky za kotce: člen  1500/rok 

• K návrhu zvýšit poplatek za kurzy z 500 na 600 Kč byl podán protinávrh – zvýšit 

na 700 Kč (cca 116Kč/1 hod kurzu) 

• Většinou hlasů (19) dohodnuto zvýšit poplatek na 700 Kč. 

 

13. Návrh rozpočtu na rok 2020 

Rozpočet schválen. 
Výsledky hlasování:     pro   24 

Proti    0 
Zdržel se    1 
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14. Diskuze 

• Bohunka Molnárová – informace z pléna ČKS 

o Ad) volební řád – nemusí se volit všechny funkce najednou, aby neúspěšný 
kandidát mohl kandidovat na jinou funkci 

• Poslat někoho na školení figurantů (Varnuška + Huňáček) 

• Pavel Varnuška – podpořit vyhořelou ZKO Milevsko Spálená zasláním 10.000 Kč na 
transparentní účet. Většinou hlasů (24 pro) byla schválena částka 5.000 Kč. 

• Ladislav Ostrolucký – dodělat platformu z velké pneumatiky pro nácvik obran. 

15. Návrh a schválení usnesení členské schůze 

• VČS schválila program schůze 

• VČS zvolila volební komisi (Molnárová, Krásová, Marešová) 

• VČS zvolila návrhovou komisi (Ostrolucký, Kurz, Huszár) 

• VČS bere na vědomí: 

o Zprávu o činnosti klubu 

o Zprávu o hospodaření klubu 

o Zprávu pokladníka 

o Zprávu o výcviku 

o Zprávu revizní komise 

o Plán akcí na rok 2020 

• VČS zvolila člena výboru – správce cvičiště Pavla Varnušku 

• VČS schvaluje 

o členské příspěvky a poplatky za kotce 

o návrh rozpočtu na rok 2020 

o částku 5.000 Kč jako pomoc vyhořelé ZKO Milevsko Spálená 

o usnesení Výroční členské schůze 

• VČS bere na vědomí náměty z diskuse 

 

 
 
 
Strakonice 18. 1. 2020 
Zapsal: Ing. Jan Pěnkava  


