
ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE  ZKO STRAKONICE 

Datum konání: dne 8. ledna 2022 od 9:00 hodin v klubovně ZKO 

 Zahájení a schválení programu členské schůze 

 Jednání zahájil předseda Richard Pech. Připomenul, že členská schůze se
koná po 2 letech, z důvodu protipandemických opatření.  Vyhlásil  minutu
tich za zemřelého člena Václava Holína.

 Jindřiška  Koštová  přednesla  návrh  programu  VČS  a  nechala  o  něm
hlasovat. 

 K okamžiku  zahájení  schůze  bylo  přítomno  24  členů  (přítomných  i
zastoupených na základě plné moci), VČS tedy byla usnášeníschopná (24
z celkových 46 členů, tedy 52,2 %).

2. Byl schválen níže uvedený program:

1. Zahájení členské schůze ZKO

2. Schválení programu schůze 

3. Volba návrhové komise 

4. Zpráva o činnosti klubu 

5. Zpráva o hospodaření klubu 

6. Zpráva pokladníka klubu 

7. Zpráva o výcviku v klubu 

8. Zpráva revizní komise  

9. Plán akcí na rok 2022, kurzy pro veřejnost

10. Schválení kamerového systému na cvičišti a nákup traktůrku 

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

12. Návrh rozpočtu na rok 2022 

13. Diskuze 

14. Návrh a schválení usnesení členské schůze 

15. Závěr 
16. Občerstvení

 Výsledky hlasování: Pro 24
Proti  0
Zdržel se  0

3. Volba zapisovatele a návrhové komise

 Zapisovatel - navržen Jan Pěnkava 

 Výsledky hlasování: Pro 24
Proti  0
Zdržel se  0
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 návrhové komise 

i. Navrženi: K. Krásová, P. Mrázová a M. Vaňková

 Výsledky hlasování: Pro 23
Proti  0
Zdržel se  1

4. Zpráva o činnosti klubu 

 Přednesla Jindřiška Koštová

 Hodnotila jak rok 2020, tak rok 2021

 Výbor ZKO zasedal 16 x, vysoká účast

 Přijato 17 nových členů, celkově proti loňsku nárůst o 10 členů

 Kauza kamerový systém

5. Zpráva o hospodaření klubu 

 Přednesl P. Varnuška

 Pořízeno nové čerpadlo

 Vypsány 4 brigády, uskutečněny 3

6. Zpráva pokladníka klubu 

 Přednesla p. Marcela Rejková

 Ze zprávy vyplynulo, že celkové příjmy přesáhly celkové výdaje v roce 2020:

 

 Ze zprávy dále vyplynulo, že celkové příjmy dvojnásobně přesáhly celkové 
výdaje v roce 2021:

7. Zpráva o výcviku v klubu 

 Přednesl Richard Pech

i. Vysoká účast a výborné výsledky při zkouškách!

 Za TART – P. Varnuška konstatoval dobré výsledky vč. stopařského závodu 
„Lupina“

 Zpráva revizní komise klubu 

 Přednesl J. Blažek

 Provedena kontrola účetnictví klubu, kontrola pokladního a peněžního deníku 
– bez závad

 RK neshledala pochybení výboru ZKO.

9. Plán akcí na rok 2022 

 Strakonický Rumpál pořádaný v březnu - nechat na rok 2023

 30. ročník – Kaplanův memoriál – 15. 10. 2022

o Vedoucí akce Bohunka Molnárová
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o Jako figurant navrhován p. Frank

 Klubový závod – řešit operativně

 Závod dle TART (krajská liga)

 2. ročník závodu Obedience 8. 10. 2022

 Zkoušky – duben, říjen

 Kurzy

o Záměr v kurzech pokračovat – zdroj příjmů klubu

o Agresivní psy do kurzu nepatří!!! dát kontakt na instruktora

Poznámka: v průběhu jednání přišel Luďa Vršek a doplnit počet na 25

10. Schválení kamerového systému na cvičišti a nákup traktůrku 

 Přednesl předseda ZKO

i. Zakoupeny 2 kamery

ii. Vytvoření předpokladů podle GDPR

iii. Cíl - monitorování areálu – ochrana psů a majetku (videozáznam, 
bez zvuku)

 Výsledky hlasování:  Pro 24
Proti  0
Zdržel se  1

 Nákup traktůrku
o Cíl – kvalitní stroj, výkonem přiměřený rozloze a povrchu areálu
o Hlasováním bylo rozhodnuto, že odhlasuje maximální částka na nákup, 

a volba konkrétního typu se svěří výboru ZKO
 Výsledky hlasování (zda hlasovat o typu)      Pro   4

 Proti  20
      Zdržel se    1

 Výsledky hlasování (zda hlasovat o ceně)     Pro  21
 Proti    2

      Zdržel se    2

 Hlasování o maximální ceně 180.000 Kč
 Výsledky hlasování    Pro  24

  Proti    0
        Zdržel se    1

11. Členské příspěvky, úlevy a odměny 

 Členský příspěvek celkem 900 Kč

o Pro klub  550 Kč

o Pro ČKS 350 Kč

 Záloha na brigády (12 hodin) zachována na           1.200,-
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 Dospělí 900 + 1.200 (550 klub, 350 ČKS)

 Student (max. do 26 let) 500 + 1.200 (150 klub, 350 ČKS)

 Důchodce, invalid. důchodce 500 + 1.200 (150 klub, 350 ČKS)

 Držitel průkazu TP,ZTP,ZTP/P 500 (150 klub, 350 ČKS)

 Člen bez psa 900 (550 klub, 350 ČKS)

 Hostování                                          900 + 1.200 (550 klub, 350 ČKS)

Pozn. ČKS zvedl poplatek pro stávající členy z 250 na 350 Kč, pro nové členy 
z 300 a 400 Kč

 Nečlen 50 Kč/ den návštěva na cvičáku

 Poplatky za kotce: člen 1.500,- za rok

nečlen 6.000,- za rok

 Odměny za vyšší počet brigádnických hodin

o Petr Huňáček odměna 4.000 Kč

Výsledky hlasování: Pro 24
Proti  0
Zdržel se  1

12. Návrh rozpočtu na rok 2022

Výsledky hlasování: Pro 25
Proti  0
Zdržel se  0

13. Diskuze 

 Požadavek poskytnout klíče od brány řadovým členům

 Navrženo poskytnout klíč na základě žádosti člena, proti záloze 500 Kč

Výsledky hlasování: Pro 12

Proti 10

Zdržel se   3 

Návrh byl schválen.

14. Návrh a schválení usnesení členské schůze 

 ČS schválila program schůze

 VČS zvolila zapisovatele a návrhovou komisi (Krásová, Mrázová, Vaňková)

 VČS bere na vědomí:

o Zprávu o činnosti klubu
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o Zprávu pokladníka klubu

o Zprávu o hospodaření klubu

o Zprávu o výcviku v klubu

o Zprávu revizní komise klubu

o Plán akcí na rok 2022

o Zprávu o kurzech pro veřejnost

 VČS schvaluje 

o Zavedení kamerového systému

o Pořízení traktůrku

o Členské příspěvky, úlevy a odměny

o Návrh rozpočtu na rok 2022

o Poskytnutí klíče od brány členovi, na základě žádosti, proti záloze 500 
Kč.

Usnesení přijato 100 % hlasů přítomných členů

15. Závěr

16. Rozdáno hygienicky balené občerstvení určené pro konzumaci mimo 
prostory klubovny ZKO.

Strakonice 8. 1. 2022
Zapsal: Ing. Jan Pěnkava 
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