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

ze dne 22.3.2014 

 
 

Program:  
1. Volba zapisovatele a ověřovatele 
2. Schválení programu 
3. Volba revizora klubu 
4. Účetní uzávěrka 2013 
5. Informace o projektu Revitalizace cvičiště 
6. Informace o příspěvku na činnosti od Města Rudná 
7. Plán činnosti v roce 2014 
8. Informace o plánovaných jednorázových akcí 
9. Pravidla pro financování kurzů 
10.Rozpočtu na rok 2014 
11.Různé 
12.Diskuze 

 
 
 
Členská schůze byla zahájena ve 14:00 hod. v klubovně kynologického klubu. Na 
schůzi bylo přítomno celkem 10 členů (příloha č. 1). K dnešnímu dni je celkový počet 
členů klubu 11 řádných členů s hlasovacím právem. 

 
 

Přítomni: K. Jašková, J. Benda, J. Fišer, P. Vlček, D. Vlčková, K. Tyrolová, K. 
Zavadilová, J. Zachová, R. Horáková,D. Dohnalová 

Hosté: Alena Maťátková 
Omluveni:L. Kotoučková 
 
Členská schůze jeusnášení schopná.  

 
 

Bod č.1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 
Usnesení č. 01-01/2014/ČS ze dne 22.3.2014 
Členská schůze po projednání  
schvaluje jako zapisovatele K. Jaškovou a ověřovatele zápisu R. Horákovou. 
 

Bod č.2 - Schválení programu  

 
Usnesení č. 02-01/2014/ČS ze dne 22.3.2014 
Členská schůze po projednání:  
schvaluje   program jednání členské schůze dne 22.3.2014 v této podobě:  
 

1. Volba revizora klubu 
2. Účetní uzávěrka 2013 
3. Informace o projektu Revitalizace cvičiště 
4. Informace o příspěvku na činnost od Města Rudná 
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5. Plán činnosti v roce 2014 
6. Informace o plánovaných jednorázových akcí  
7. Pravidla pro financování kurzů 
8. Rozpočtu na rok 2014 
9. Různé 
10.Diskuze 

 
 

Bod č.3 – Volba revizora klubu 

 
Projednání: 
Z důvodu ukončení členství Věry Šnajdaufové ke dni 31.12.2013, která vykonávala 
funkci revizorky klubu, je nutné jmenovat nového revizora. 
Věra Šnajdaufová předala na konci roku předsedkyni klubu revizní zprávu. 
 
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ O REVIZOROVI: 
Členové klubu jednomyslně zvolilirevizorem klubu L. Kotoučkovou. 
 
Usnesení č. 03-02/2013/ČS ze dne 22.3.2014 
Členská schůze po projednání  
Zvolila za revizora klubuL. Kotoučkovou, 
a ukládárevizoru klubu převzít dokumentaci revizní zprávy k 31.12.2013 a 
zpracovatinventuru majetku klubu za 1. pololetí r. 2014, nejpozději však do 
30.6.2014. 
 
 

Bod č.4 – Účetní uzávěrka za rok 2013 

 
Projednání: 

Pokladní klubu K. Jašková informovala přítomné o účetní uzávěrce za rok 2013. 
Klub v roce 2013 hospodařil takto:  

 
Příjmy: 

Položka Výše 

Převod z roku 2012 33.512,- 

Členské příspěvky 6.000,- 

Příspěvek na činnost 12.000,- 

Vlastní činnost (kurzovné) – školička a poslušnost 50.400,- 

Vlastní činnost (kurzovné) – agility a přípravka 8.525,- 

Vlastní činnost (kurzovné) – příprava na výstavu 400,- 

Startovné Drahelská tlapka 4.260,- 

Suma 115.097,- Kč 

 
Celková výše příjmů činní:  115.097,- Kč 
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Výdaje: 

Položka Výše 

Výcvikové pomůcky 17.290,- 

Oprava klubovny 7.496,- 

Občerstvení na Drahelskou tlapku 3.590,- 

Provozní náklady klubu (Poštovní služby, benzín, 
webhosting) 

5.003,- 

Finanční příspěvek na opravu střechy 1000,- 

Spotřební materiál (PPD,lepidla,VPD) 186,- 

Nákup kontejneru+přeprava a usazení 41.443,- 

Lektorování (Jašková,Horáková,Kašpar,Zachová) 18.870,- 

Sekačka (údržba+benzín) 1036,- 

Srážková daň 3.356,- 

Nákup nářadí (kolečko,lopata,hrábě,koště,…) 2.119,- 

Suma 101.389,- Kč 

 
 
Celková výše výdajů činní:   101.389,- Kč 
 
V roce 2013 hospodařil klub se ziskem13.708,- Kč. 
 
Dne 18.2.2014 byla předána na podatelnu Finančního úřad pro Prahu západ 

informace o nezdanitelných příjmech klubu v roce 2013. 
 

Usnesení č. 04-01/2014/ČS ze dne 22.3.2014 
Členská schůze po projednání  
Bere na vědomíúčetní uzávěrku za rok 2013 a podání informace Finančnímu úřadu 
pro Prahu západ. 
 
 

Bod č. 5 – Informace o projektu Revitalizace cvičiště 

 
Projednání: 

Dne 20.1.2014 odeslala R. Horáková všem členům klubu žádost o vyjádření 
k záměru předložení projektové žádosti do vyhlášené 5. Výzvy na podporu občanské 
vybavenosti a služeb MAS Karlštejnsko, o.s. formou per rollam. 

 
Výsledky hlasování: 

Členové klubu: hlasování 
Kateřina Zavadilová souhlasí 
Katka Jašková  souhlasí 
Jaroslav Fišer  souhlasí 
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Petr Vlček  nevyjádřil se 
Dana Vlčková  nevyjádřila se 
Jitka Zachová  souhlasí 
Daniela Dohnalová  souhlasí 
Lubica Kotoučková  souhlasí 
Jiří Benda  nevyjádřil se 
Renata Horáková  souhlasí 

 
Tímto odsouhlasením záměru výbor klubu zpracoval projektovou žádost s názvem 
Revitalizace kynologického cvičiště v Rudné s těmito dílčími aktivitami a cíli: 

1) Dooplocení areálu cvičiště 
2) Instalace nových vjezdových vrat 
3) Řádná a efektivní péče o pozemek (nákup zahradního traktůrku) 
4) Zlepšení poskytovaných služeb zázemí (oprava stávajících a nákup nových 

odkládacích boxů, pořízení chemického WC) 
 
Celková výše finančních nákladů na realizaci plánovaných aktivit je 112.940,- Kč. 
Dotace z MAS (SZIF) je poskytnuta ve výši 90%, což činí 101.646,- Kč. Klub ze 
svých finančních zdrojů zaplatí 11.294,- Kč.  
 
Veřejná obhajoba projektového záměru proběhla dne 24.2.2014. za přítomnosti 
hodnotící komise. 
 
Dne 6.3.2014 na základě rozhodnutí hodnotící komise byl KKDR schválen projektový 
záměr a zaslala jej k registraci na SZIF, který do konce května potvrdí rozhodnutí 
hodnotící komise. 
 
V souvislosti s realizací projektu dle stanovených pravidel SZIF je nutné zřídit 
bankovní účet pro zajištění jednoznačného financování dílčích aktivit, dále budou na 
jednotlivé činnosti vyhlášeny výběrová řízení na služby a dodávky. 
Způsob refundace nákladů je až po realizaci všech prací, tzn. po zaplacení veškerých 
nákladů za plánované aktivity a nákupů materiálu, a podání žádosti o proplacení, jejíž 
administrace trvá až 60 dní. Jelikož klub nemá dostatečné finanční zdroje, kterými by 
bylo možné refundovat veškeré plánované činnosti, pak je nutné zvolit formu 
překlenovacího financování do doby, než bude proplacena Žádost o platbu. 
 

Usnesení č. 05-01/2014/ČS ze dne 22.3.2014 
Členská schůze po projednání  
Bere na vědomípředloženíprojektového záměru na Revitalizaci kynologického 

cvičiště v Rudné a jeho schválení hodnotící komisí, 
ukládápředsedkyni a jednatelce podávat průběžné zprávy členům klubu o 

projektu, 
ukládápředsedkyni a jednatelce zabezpečit veškeré činnosti spojené s publicitou 

projektu, 
ukládápředsedkyni a pokladní klubu zřídit bankovní účet u Fio banky nejpozději do 

20.4.2014 
 
 

Bod č.6 – Informace o příspěvku na činnost od města Rudná 

 
Projednání: 
Dne 7.11.2013 byla podána do podatelny Městského úřadu Rudná žádost o poskytnutí 
příspěvku na činnost, ve které KKDR požadoval příspěvek ve výši 16.000,-Kč na 
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oblek pro figuranta (kalhoty a vesta) a výcvikové pomůcky (tunel pevný, tunel látkový 
a viadukt = skoková překážka).  
P.Vlček informoval přítomné členy klubu o poskytnutífinančního příspěvku na činnost 
klubu ve výši 10.000,- Kč. 
 

Usnesení č. 06-01/2014/ČS ze dne 22.3.2014 
Členská schůze po projednání  
Bere na vědomípředložení žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost od města 

Rudná 
a ukládávýboru klubu přednostně zabezpečit nákup 2 ks tunelů různých délek. 

 
 

Bod č. 7 – Plán činností na rok 2014 

 
Projednání: 
R. Horáková informovala o aktivitách v roce 2014. 
 
Pravidelné kurzy v roce 2014: 
Školička – základní výcvik poslušnosti 
Poslušnost pro dospělé psy 
Služební výcvik 
Agility 
Agility přípravka 
 
Byly také zahájeny pravidelné kurzy obran. K. Jašková je pověřena domluvit s novým 
figurantem Přemyslem Fabiánem ukázkovou hodinu. 
 
Jednorázové akce: 
Drahelská tlapka (duben) 
Neoficiální závody v agility (květen) 
Psí den (září) 
 
Brigádnická činnost se v roce 2014 hlavně zaměří na konečné úpravy klubovny a 
pozemku (přichycení okapů, opravení kamen, zatravnění pozemku, natření plotu, 
natření kontejneru). Brigády budou vyhlášeny podle počasí nejspíše v dubnu nebo 
květnu a pak průběžně dle potřeby a plánovaných aktivit. 

1. Jarní brigáda se uskuteční29.3.2014 od 11 hod. 
 
Dále na pozemku budou probíhat úpravy související s realizací projektu financovaného 
z MAS Karlštejnsko, o.s. Všechny tyto činnosti budou realizovány externí dodávkou. 
 
Usnesení č. 07-01/2014/ČS ze dne 22.3.2014 
Členská schůze pro projednání  
souhlasí  se stanoveným plánem činnosti v roce 2014, 
ukládáK. Jaškové zajistit a připravit podrobné informace ke kurzu obran a domluvit 
podrobnosti s novým figurantem, 
souhlasí   s plánem brigád na rok 2014, 
a ukládá   výboru klubu informovat členy klubu o plánovaných brigádách v roce 2014 
dle „Pravidel pro brigádnickou činnost“. 
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Bod č. 8 – Informace o jednorázových akcích 

 
Projednání: 
Drahelská tlapka: 
5. ročník - 26.4.2014. Jsou vybrány trasy, byla odeslána žádost o povolení akce na 
LČR. Připravují se propagační materiály. Přihlašování na akci bude formou webového 
formuláře. Maximální účast 60 závodních týmů. Sponzoring je zajištěný – Robimaus a 
TENESCO. 
J. Zachová zajistí výrobu plaketek. 
Traséři: K. Jašková (krátká), R. Horáková (dlouhá), + A. Maťátková 
Fyzické kontroly: P. Horák, L. Kotoučková, D. Vlčková, J. Zachová 
Personální zajištění startu: K. Jašková, K. Zavadilová, P. Vlček, R. Horáková 
 
Neoficiální závody v agility: 
25.5.2014 proběhne 1. neoficiální agility závod.  
Závod bude rozdělen do tří výkonnostních skupin štěňata, začátečníci a pokročilí. 
Každá skupina bude mít možnost dvou běhů. 
Prezentace pro dopolední běhy proběhne od 7:45 do 8:15. V rámci dopolední části 
budou soutěžit štěňata do 18 měsíců (skupina bude okolo 15 týmů) a začátečníci - psi 
od 18 do 24 měsíců (skupina bude mít nejvíce 20 týmů). V dopolední části se budou 
jednotlivé běhy hodnotit s přihlédnutím na zkušenosti závodníků. Nebude se 
uplatňovat diskvalifikace týmů. 
Pro odpolední běhy bude probíhat prezence od 14:30 do 15 hod. Odpoledne budou 
závodit pokročilí s psi od 18 měsíců věku. Tato skupina bude mít nejvíce 20 týmů. 
Tato skupina se bude hodnotit bez jakýchkoliv úlev. Budou zde probíhat i 
diskvalifikace. 
Ze závodů budou vyloučeny háravé fenky. 
 
J. Zachová požádala J. Bendu o úpravu trávníku nejpozději do 23.5.14. Dále J. Benda 
zajistí nákup a úpravu dřevěných tyčí, na které se upevní ohrazení parkuru. 
R. Horáková připraví webový formulář pro přihlašování na závody a dále zajistí 
rozeslání propozic vybraným agility klubům. Jejich emailové adresy dodá D. 
Dohnalová. 
Platba za registraci proběhne hotově, a to vždy při registraci týmu. 
 
Psí den: 
20.9.2014 od 14 hod v areálu našeho cvičiště proběhne zábavné odpoledne pro 
všechny milovníky psů a psích sportů. D. Vlčková vytvoří letáčky na tuto akci. Na psím 
dni budou probíhat ukázky agility, o které se postará J. Zachová s D. Dohnalovou, 
ukázka poslušnosti kterou provedou K. Jašková a J. Benda, vědomostní test pro děti, 
D. Dohnalová přinese brožurky o canisterapii. Celý den se budou také opékat buřty. K. 
Jašková má také za úkol zjistit, zda by bylo možné předvést ukázku obran s P. 
Fabiánem. Vstupné bude dobrovolné, u vstupu do areálu cvičiště bude kasička. 
 
Usnesení č. 08-01/2014/ČS ze dne 22.3.2014 
 
Členská schůze po projednání  
Bere na vědomíaktuální přípravy na zabezpečení jednotlivých propagačních akcí, 
ukládáR. Horákové organizačně zabezpečit a připravit 5. ročník Drahelské tlapky, 
ukládáJ. Zachové a D. Dohnalové zajistit závody v agility, 
ukládáJ. Bendovi zakoupit a upravit dle požadavků dřevěné tyče pro vyznačení 
parkuru a nejpozději 2 dny před konáním agility závodů posekat areál cvičiště, 
ukládáR. Horákové připravit webový formulář pro přihlašování na závody a rozeslání 
propozic vybraným klubům, 
ukládáD.Vlčkové připravit Psí den 
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Bod č.09 – Pravidla pro financování kurzů 

 
Projednání: 
 
K.Jašková informovala o závěrečném finančním vyhodnocení nabízených kurzů v roce 
2013. Za kurz agility a agility přípravka bylo do pokladny klubu v roce 2013 přijato 
6.600,- Kč, zatím co bylo na mzdových prostředcích a daňových odvodech za 
lektorování vyplaceno 6.900,- Kč. 
Proto je nutné navrhnout taková organizační opatření, aby kurzy agility byly 
soběstačné a zároveň se spolupodílely navytváření finančních rezerv na obnovu 
kynologických pomůcek a překážek. 
S platností od 1. 4. 2014 budou upravena pravidla pro konání výcviku v agility 
kurzech, a to takto: 

a) Byl stanoven minimální počet kurzistů na jednotlivé výcvikové hodině ve výši 4 
týmy 

b) Kurz bude obsahovat pouze 10 výcvikových hodin 
c) Bude navýšen poplatek za kurz na 1.000,- Kč za 10 výcvikových hodin 

 
Usnesení č. 09-01/2014/ČS ze dne 22.3.2014 
Členská schůze po projednání  
ukládáJ. Zachové realizovat odsouhlasené změny v pravidlech poskytování 
výcvikových hodin v agility s účinností od 1.4.2014, 
ukládáR. Horákové aktualizovat interní předpis „Pravidla pro placení…. „ a zajistit 
jeho zveřejnění na webových stránkách klubu 
 
 

Bod č. 10 – Rozpočet na rok 2014 

 
Projednání: 
K. Zavadilová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2014.  
 
Předpokládané příjmy: 
Položka  Částka v Kč 

Členské příspěvky 5.000,-Kč 

Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti 51.000,-Kč 

Vlastní činnost – agility 10.000,- Kč 

Poplatky za pořádané soutěže a další aktivity 10.000,- Kč 

Příspěvek na činnost od města Rudná 10.000,- Kč 

Převod pokladního zůstatku z rozp. roku 2013 13.708,- Kč 

Celková výše předpokládaných příjmů činní 99.708,- Kč 

 
Předpokládané výdaje: 

Položka  Částka v Kč 

Úprava klubovny a úschoven překážek 5.000,- Kč 

Nákup a oprava překážek, včetně nákupu kyn. pomůcek 10.000,- Kč 

Nákup opravných materiálů, barev, ředidel, štětců… 5.000,- Kč 

Výroba plastové informační tabule na vrata areálu 12.000,- Kč 
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Položka  Částka v Kč 

Spotřební materiál (PPV, VPD, lepidla) 1.000,- Kč 

Benzín a propanbutan 3.000,- Kč 

Pronájem pozemku 666,- Kč 

Náklady na Drahelskou tlapku 5.000,- Kč 

Servis sekačky 1.000,- Kč 

Mzdové náklady 30.000,- Kč 

MAS – pletivo, plotové sloupky, boční vzpěry, příchytný materiál 17.980,- Kč 

MAS – vstupní vrata dvoukřídlová 15.000,- Kč 

MAS – stavební práce, autodoprava, likvidace odpadu 15.000,- Kč 

MAS – materiál k betonování 3.300,- Kč 

MAS – odkládací trojbox 11.000,- Kč 

MAS – rekonstrukce stávajících trojboxů 2.660,- Kč  

MAS – zahradní traktor 45.000,- Kč  

MAS – chemické WC + desinfekční prostředky 3.000,- Kč 

Celková výše předpokládaných výdajů činní 185.606,- Kč 

 
V roce 2014 je předpokládán nákup materiálů, nářadí a pomůcek k níže uvedeným 
úpravám a opravám hmotného majetku: 

- Úpravy a opravy úschoven překážek (kontejner + úschovna) 

- Dokončení úpravy klubovny (obložení Ondulainem, venkovní nátěr, úpravy 
interiéru) 

- Vybudování samostatného bočního vchodu směrem od východu (od dálnice) vč. 
přístupové cesty 

- Dokončení zatravnění pozemku 

- Realizace plánovaných činností v rámci podaného projektu MAS 

 
Usnesení č. 11-01/2014/ČS ze dne 22.3.2014 
Členská schůze po projednání  
schvaluje  rozpočet na rok 2014, 
souhlasí   s navrženými účetními položkami a s výdaji za hmotný majetek, 
ukládápokladní a předsedkyni klubu průběžně informovat o stavu financování všech 
plánovaných aktivit klubu a zajistit překlenovací financování činností spojených 
s projektovými cíly. 
 
 
Schůze byla ukončena v 17 hod. 
 
Přílohy k zápisu:  
Příloha č. 1 - Prezenční listina  

 
 
 

Zapisovatel:Kateřina Jašková    Ověřovatel: Renáta Horáková 
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