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Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice – 
Rudná, o.s. 

ze dne 27.10.2012 

 
Program:  

1. Volba zapisovatele a ověřovatele 
2. Schválení programu 
3. Volba revizora klubu 
4. Jmenování volební komise 
5. Volba do výboru klubu 
6. Rozpočtové opatření č.1/2012 
7. Plán rozpočtu na rok 2013 
8. Revizní zpráva 
9. Vyhodnocení systému kurzu agility 
10.Informace o novém systému poskytování příspěvků městem Rudná 
11.Plán aktivit pro rok 2013 
12.Aktualizace vnitřních předpisů 
13.Různé 
14.Diskuze 

 
Členská schůze byla zahájena ve 13:15 hod v Rudné. Na schůzi bylo přítomno celkem 
11 členů s hlasovacím právem a žádný člen bez hlasovacího práva (příloha č. 1). 
Celkový počet členů klubu je k dnešnímu dni: 15 řádných členů z toho 14 
s hlasovacím právem. 

 
Přítomni:  
D. Dohnalová,O. Fingerhut, J. Fišer, R. Horáková, K. Jašková, D. Vlčková, P. Vlček,  
V. Šnaidaufová, P. Štefanová,J. Zachová, K. Zavadilová 
 
Omluveni:  
P.Knaizlová,A.Neubauer,K.Tyrolová,T.Sitta 
 
Hosté: 
T.Kašpar, E.Vernerová 
 
Členská schůze je usnášení schopná.  
 

Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 
Usnesení č. 01-02/2012/ČS ze dne 27.10.2012 
Členská schůze po projednání  
schvaluje jako zapisovatele Kateřinu Jaškovou a ověřovatele zápisu Renátu 
Horákovou. 
 

Bod č. 2 - Schválení programu  

 
Usnesení č. 02-02/2012/ČS ze dne 27.10.2012 
Členská schůze po projednání:  
schvaluje   program jednání členské schůze ze dne 27.10.2012 v této podobě:  
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1. Volba revizora klubu 
2. Jmenování volební komise 
3. Volba do výboru klubu 
4. Rozpočtové opatření č.1/2012 
5. Plán rozpočtu na rok 2013 
6. Revizní zpráva 
7. Vyhodnocení systému kurzu agility 
8. Informace o novém systému poskytování příspěvků městem Rudná 
9. Plán aktivit pro rok 2013 
10.Aktualizace vnitřních předpisů 
11.Různé 
12.Diskuze 

 

Bod č.3 – Volba revizora klubu 

 
Projednání: 
Z důvodu rezignace zakládajícího revizora klubu byl současný revizor zvolen o rok 
později než výbor klubu. Abychom časově sjednotili volené funkce je vhodné, aby 
současnému revizorovi byl zkrácen mandát a nový revizor klubu se volil současně 
s volbou výboru klubu.  
 
Usnesení č. 03-02/2012/ČS ze dne 27.10.2012 
Členská schůze po projednání  
souhlasí  se zkrácením mandátu současného revizora as  volbou nového revizora 
klubu současně s volbou do výboru klubu 
 

Bod č.4 – Jmenování volební komise 

 
Projednání: 
Aktuální stav je 14 členů klubů s hlasovacím právem, je vhodné a účelné aby volební 
komise byla tvořena dvěma členy. 
Do volební komise jsou navrženi:P.Vlčka,E.Vernerovou 
 
Usnesení č. 04-02/2012/ČS ze dne 27.10.2012 
Členská schůze po projednání  
schvaluje jako členy volební komise P.Vlčka a Elišku Vernerovou 
 

Bod č.5 – Volba do výboru klubu 

 
Projednání: 
Volba do výboru klubu se uskuteční: 

A) Volba ze všech členů klubu s tím, že všichni členové klubu budou kroužkovat 
z předloženého seznamu členů klubu na hlasovacím lístku „VÝBOR KLUBU“ tři 
členy, přičemž může k jednotlivým vybraným (zakroužkovaným) jménům 
připsat i funkci člena výboru klubu – jako jsou předseda, jednatel a pokladník.  
A na hlasovacím lístku „REVIZOR KLUBU“ označí zakroužkováním pouze 
jednoho člena klubu. 

B) Do výboru klubu se bude vybírat až po nominaci vybraných členů. 
 
 



3 

Usnesení č. 05-02/2012/ČS ze dne 27.10.2012 
Členská schůze pro projednání  
rozhodla,že do výboru klubu se bude vybírat až po nominaci vybraných členů. 
Volba do výboru klubu proběhla veřejně. 
 
 
Volební komise konstatuje, že členové klubu zvolili do výboru klubu: 
Předsedkyně: Kateřina Zavadilová 
jednatelka:  Renáta Horáková 
pokladník:  Kateřina Jašková 
revizor:  Věra Šnaidaufová 
 
 
Mandát nového výboru klubu začíná od 1.1.2013.  
 
Stávající členové výboru klubu jsou povinni nejpozději do 31.12.2012 předat veškeré 
písemnosti a náležitosti související s činností výboru klubu nově zvoleným členům. 
Veškeré předání bude stvrzeno předávacím protokolem všemi stranami. 
 
Nově zvolený předseda a pokladník klubu jsou povinni podepsat nejpozději do 
31.12.2012 hmotnou zodpovědnost. 
 
Jednatel nově zvoleného výboru klubu učiní nejpozději do 15.1.2013 oznámení všem 
odpovídajícím institucím o změně ve výboru klubu. 
 
Členové klubu se vzájemně dohodli na větší součinnosti a podpoře výboru klubu 
v oblasti organizace, provozu a administrativy klubu. 
 
Petra Štefanová bude nově spravovat Webové stránky klubu. 
Kateřina Jašková bude zajišťovat odbornou pomoc pro kurzisty. 

 
 

Bod č.6 – Rozpočtové opatření č.1/2012 

 
Projednání: 
Z důvodu úpravy příjmů a výdajů klubu oproti předpokládaným příjmům a výdajům 
které byly schváleny členskou schůzí KKDR, o.s. dne 17.3.2012, dochází k úpravě 
rozpočtu takto: 
 
 

 
 
Příjmy: 
 

Položka  
Předpokládaná 
výše 

Sníženo / 
navýšeno 

Aktuální 
výše 

Členské příspěvky 8.000,-Kč -1.500,-Kč 6.500,-Kč 

Poplatky za pořádané soutěže a 
další aktivity 

3.500,- Kč +1.700,-Kč 5.200,-Kč 

Celková výše předpokládaných 
příjmů činní 

87.388,- Kč 200,-Kč 87.588,-Kč 
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Výdaje: 
 

Položka  Předpokládaná 
výše 

Sníženo / 
navýšeno 

Aktuální 
výše 

Úprava klubovny a úschovny 
překážek 

10.000,-Kč -3.850,-Kč 6.150,-Kč 

Nákup a úprava překážek, včetně 
nákupu kyn. pomůcek 

15.000,- Kč -2.000,-Kč 13.000,-Kč 

Cestovní výdaje 20.000,- Kč -5.000,-Kč 15.000,-Kč 

Benzín a propanbutan 2.000,- Kč -1.824,-Kč 176,-Kč 

Pronájem pozemku 500,- Kč -167,-Kč 333,-Kč 

Úprava pozemku 2.000,- Kč +1.684,-Kč 3.684,-Kč 

Náklady na Drahelskou tlapku 2.000,- Kč +1.217,-Kč 3.217,-Kč 

Servis sekačky 500,- Kč +592,-Kč 1.092,-Kč 

Úprava vstupní branky 2.000,- Kč 4,-Kč 2.004,-Kč 

Klubové oděvy 5.000,- Kč -1.076,-Kč 3.924,-Kč 

Celková výše předpokládaných 
výdajů činní 59.250,- Kč -10.420,-Kč 48.830,-Kč 

 
Usnesení č. 06-02/2011/ČS ze dne 12.11.2011 
Členská schůze po projednání  
schvaluje   úpravu rozpočtu č. 1/2012 dle výše uvedených příjmů a výdajů, 
ukládápokladní klubu předložit závěrečnou účetní uzávěrku za rok 2012 na první 
členské schůzi v roce 2013, nejpozději však do 31.3.2013 

 

Bod č.7 – Plán rozpočtu na rok 2013 

Projednání: 
 
Předpokládané příjmy: 

Položka  Výše 

Členské příspěvky 8.000,-Kč 

Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti 30.000,-Kč 

Vlastní činnost – agility 15.000,-Kč 

Poplatky za pořádané soutěže a další aktivity 5.000,- Kč 

Dotace 6.700,- Kč 

Převod z rozp. roku 2012 25.000,- Kč 

Celková výše předpokládaných příjmů činní 99.700,- Kč 
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Předpokládané výdaje: 

Položka  Výše 

Úprava klubovny a úschovny překážek 10.000,- Kč 

Nákup a úprava překážek, včetně nákupu kyn. pomůcek 15.000,- Kč 

Cestovní výdaje 10.000,- Kč 

Spotřební materiál (PPD, VPD, lepidla) 1000,- Kč 

Benzín a propanbutan 1.000,- Kč 

Pronájem pozemku 333,- Kč 

Náklady na Drahelskou tlapku 5.000,- Kč 

Servis sekačky 1.000,- Kč 

reprefond 1.000,- Kč 

Celková výše předpokládaných výdajů činní 53.583,- Kč 

 
V roce 2013 je předpokládán nákup či výroba materiálů, nářadí a pomůcek k níže 
uvedeným úpravám a opravám hmotného majetku: 

- Dokončení úpravy klubovny (zavětrování, fungicidní nátěr, nátěr průčelí a 
bočnic) 

- Dokončení úprav vstupní branky na cvičiště 

- Oprava podlahy a některých stěn v úschovně překážek 

- Nákup výcvikových pomůcek:překážky, rukáv, látkový tunel, pole pro 
plazení,áčko 

- Zarovnání části pozemku a jeho zatravnění 

 
Usnesení č. 07-02/2012/ČS ze dne 27.10.2012 
Členská schůze po projednání 
schvaluje   rozpočet klubu na rok 2013  
souhlasí   s navrženými účetními položkami a plánem výdajů za hmotný majetek. 

 

Bod č. 8 - Revizní zpráva  

 
Projednání: 
Revizorka klubu informovala přítomné o závěrech provedené kontroly knihy příjmů a 
výdajů, o kontrole všech účetních dokladů a fyzické kontrole hmotného majetku 
klubu. Revize byla provedena 20.10.2012 a bylo kontrolováno období od 01.01.2012 
do 30.09.2012. Během revize nebyl shledán žádný nesoulad či nesrovnalost. 
 
Usnesení č. 08-02/2012/ČS ze dne 27.10.2012 
Členská schůze po projednání 
bere na vědomípředloženou revizní zprávu ze dne 21.10.2012. 
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Bod č. 9 - Vyhodnocení systému kurzu agility 

 
Projednání: 
Nový systém vypisování jednotlivých výcvikových hodin a následného přihlašování 
zájemců na vypsané hodiny byl zahájen v březnu 2012. Od zahájení nového systému 
bylo vypsáno 90 hodin, přičemž bylo uskutečněno 80 výcvikových hodin. 
 
Usnesení č. 09-02/2011/ČS ze dne 12.11.2011 
 
Členská schůze vzala na vědomí požadavky účastníků kurzu agility na větší 
pravidelnost a vyšší návaznost při vypisování výcvikových hodin. V současné době 
jsou výcvikové hodiny vypisovány velmi nepravidelně a mezi jednotlivými výcvikovými 
dny mohou být více než týdenní prodlevy. Z této skutečnosti vyplývá možné riziko 
spojené s odlivem zájemců na jiná kynologická cvičiště, kde je zajišťován pravidelný 
výcvik. 
Také se neosvědčil systém přijímání plateb a jejich evidování. 
 
Návrhy řešení: 
Cvičitelka agility E.Vernerová vzala na vědomí veškeré připomínky a bude hledat jejich 
účelné řešení. Kurzy se budou vypisovat pravidelněji. V době hezkého počasí se budou 
hodiny konat na cvičáku jako doposud a přeszimu se agility přestěhuje do kryté haly. 
 
P.Štefanová jako nový správce webových stránek upraví přihlašovací systém dle 
požadavků kurzistů. Systém přijímání plateb budeme ještě dopracovávat a řešit. 
 

 

Bod č.10 - Informace o novém systému poskytování příspěvků městem 
Rudná 

Projednání: 
Nový systém poskytování příspěvku na činnost klubu městem Rudná dle Zásad pro 
poskytování finančních podpor neziskových činností ze dne 20.9.2012. 
 
Usnesení č. 10-02/2012/ČS ze dne 27.10.2012 
 
Členská schůze po projednání 
bere na vědomínová pravidla poskytování příspěvků na činnost, 
rozhodla  o využití příspěvku ve výši Kč 20000,- na nákup úschovny překážek a 
pomůcek, 
ukládá   jednatelce klubu zpracovat žádost o poskytnutí příspěvku na činnost klubu a 
zaslat žádost městu Rudná nejpozději do 12.11.2012. 
 

Bod č.11 - Plán aktivit pro rok 2013 

Projednání: 
a) Výcvikové kurzy: 

Školička 
Výcvik poslušnosti 
Agility 
Přípravy na výstavy 
Služební výcvik 
Přípravka na agility 
Stopy 
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b) Jednorázové aktivity: 
Víkendový výcvik obedience 
Víkendový výcvik frisbee 
Víkendový výcvik agility 
Drahelská tlapka – 27.4.2013 

 
Usnesení č. 11-02/2012/ČS ze dne 27.10.2012 
Členská schůze se po projednání rozhodla, že bude regulován počet psů na každé 
výcvikové hodině. Abychom poskytovali kynologicky kvalitní a bezpečný výcvik psů, 
není možné mít neomezenou kapacitu výcvikových hodit tak, jak tomu bylo doposud. 
 
Hodiny školičky se rozdělí podle věku psů od 3-7 měsíců a od 7-18 měsíců. 
Upřesnění a projednání nových pravidel rozdělení do jednotlivých kategorií bude 
vyhlášeno až po jejich zpracování našimi výcvikáři. 
 
E.Vernerová bude příští rok opět pořádat Kliker kurz-triky (zájemci se budou hlásit 
pomocí registračního systému) 
J.Zachová přednesla požadavek na vytvoření nového kurzu přípravky na agility, která 
by se měla konat vždy v neděli od 10-11 hod(bude omezen maximální počet cvičících 
psů). 
 

Bod č.12 - Aktualizace vnitřních předpisů 

Projednání: 
Finanční odměňování pro výcvikáře: 

A) sepsání dohodÿ o provedení práce 
B) vypisování cestovních příkazů 
Návrh výše finanční odměny pro výcvikáře: Kč 100,00 / 1 výcviková hodina / jeden 
výcvikář a Kč 50,00/asistentky 

 
Usnesení č. 12-02/2012/ČS ze dne 27.10.2012 
Členská schůze se po projednání usnesla, že se nebudou měnit vnitřní předpisy klubu 
a výcvikářům se nebudou přiznávat žádné odměny. 

 

Bod č.12 - Ostatní 

 
Členové klubu jednohlasně odsouhlasili poskytnutí finančního daru na opravu střechy 
historické památky Husův sbor v Rudné. 
 
 
Schůze byla ukončena v 16:15 hod. 
 
 
Přílohy k zápisu:  
Příloha č. 1 - Prezenční listina  
 

 
 
 
 
 
 

Zapisovatel:Kateřina Jašková    Ověřovatel: Renáta Horáková 


