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Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice – 

Rudná, z.s. 

ze dne 24. března 2018 

 

 
Program:  

1. Volba zapisovatele a ověřovatele 

2. Schválení programu 
3. Účetní uzávěrka 2017 

4. Revizní zpráva 2017 
5. Vyhodnocení kurzů a činností v roce 2017 
6. Výcvikové kurzy v roce 2018 

7. Klubová činnost v roce 2018 
8. Brigádnická činnost 

9. Poskytnutí finanční podpory od Města Rudná a Obce Drahelčice  
10.Rozpočet na rok 2018 
11.Informace o pozemku, parc. č. 83/7 v k.ú. Hořelice 

12.Diskuze 
 

Členská schůze byla zahájena ve 13:40 hod. ve Spolkovém domě Rudná. Na schůzi 
bylo přítomno celkem 13 členů (příloha č. 1). Celkový počet členů klubu je k dnešnímu 

dni 18 řádných členů, z toho 18 členů s hlasovacím právem. 
 
Přítomni:  

J. Benda, D. Dohnalová, R. Horáková, L. Chrást, K. Jašková, M. Ježek, A. 
Kopejtková, L. Kotoučková, M. Kotrbová, M. Novotná, M. Roztočil, D. Vlčková, 

K. Zavadilová 
 
Omluveni: J. Fišer, M. Fojt, H. Freudenfeldová 

Neomluveni: E. Grittnerová, M. Pitráková 
 

Členská schůze je usnášení schopná.  

Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 
Projednání: 

Předsedkyně klubu navrhla jako zapisovatele M. Ježka a jako ověřovatele zápisu  
R. Horákovou. 
 

Usnesení č. 01-01/2018/ČS ze dne 24.3.2018 
Členská schůze po projednání  

schvaluje jako zapisovatele M. Ježka a ověřovatele zápisu R. Horákovou. 

Bod č. 2 - Schválení programu  

 
Projednání: 

Předsedkyně klubu seznámila přítomné s návrhem programu: 
 

1. Účetní uzávěrka 2017 

2. Revizní zpráva 2017 
3. Vyhodnocení kurzů a činností v roce 2017 
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4. Výcvikové kurzy v roce 2018 

5. Klubová činnost v roce 2018 
6. Brigádnická činnost 

7. Poskytnutí finanční podpory od Města Rudná a Obce Drahelčice  
8. Rozpočet na rok 2018 
9. Informace o pozemku, parc. č. 83/7 v k.ú. Hořelice 

10.Diskuze 
 

Usnesení č. 02-01/2018/ČS ze dne 24.03.2018 
Členská schůze po projednání:  
schvaluje   program jednání členské schůze.  

Bod č. 3 – Účetní uzávěrka 2017 

 
Projednání: 
K. Jašková informovala přítomné o stavu finanční hotovosti v pokladně a na 

bankovním účtu ke dni 31.12.2017. 
 

Stav hotovosti v pokladně činil   13.186,- Kč 

Stav bankovního účtu činil  22.779,14 Kč 

celkem      35.965,14 Kč 

Struktura příjmů 2017: 

Položka  Plánovaná výše Skutečná částka Sníženo / 

navýšeno 

Převod zůstatku z rozp. roku 

2016 

34.842,- 34.842,05 +0,05 

Členské příspěvky 9.000,- 8.500,- -500,- 

Vlastní činnost – školička, 

výstava a výcvik poslušnosti 

60.000,- 71.860,- +11.860,- 

Vlastní činnost – agility 25.000,- 38.200,- +13.200,- 

Vlastní činnost – výcvik 

obran 

5.000,- 3.000,- -2.000,- 

Poplatky za pořádané 

soutěže a další aktivity 

5.000,- 4.785,- -215,- 

Příspěvek na činnost od 

města Rudná 

10.000,- 10.000,- 0,- 

Příspěvek na činnost od 

města Drahelčice 

8.000,- 8.000,- 0,- 

Kladné úroky 0 1,49 +1,49  

Vrácení nájemného za 

pozemek 

0 333,- +333,- 

Vrácení rozdílu za houpačku 0 296,- +296,- 

Celková výše 

předpokládaných příjmů: 

156.842,- 179.817,54 22.975,54 
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Struktura výdajů 2017: 

Položka  Plánovaná výše Skutečná částka Sníženo / 

navýšeno 

Provozní náklady klubu 

(webhosting, publikace, atd.) 

3.000,- 2.554,- -446,- 

Bankovní poplatky (zavedení 

účtu, poplatek za kartu) 

400,- 598,- +198,- 

Spotřební materiál (PPV, VPD, 

lepidla, odp.pytle, atd.) 

3.000,- 324,- -2.676,- 

Nákup opravných materiálů, 

barev, ředidel, štětců… 

5.000,- 3.125,- -1.875,- 

PHM a provoz. kapaliny a PB, vč. 

servisu sekačky a traktoru 

7.000,- 4.002,- -2.998,- 

Mzdové náklady 50.000,- 86.594,- +36.594,- 

Občerstvení 3.000,- 2.539,- -461,- 

Propagační materiály 5.000,- 6.800,- +1.800,- 

Úprava klubovny a úschoven 

překážek 

15.000,- 14.744,- -256,- 

Nákup a oprava překážek, 

včetně nákupu kyn. pomůcek 

5.000,- 0,- -5.000,- 

Nákup houpačky a kruhu 

(dotace od města Rudná) 

10.000,- 12.800,- +2.800,- 

Náklady na Drahelskou tlapku  4.000,- 2.974,40 -1.025,60 

Náklady na uspořádání Psího 

dne  

4.000,- 1.000,- -3.000,- 

Darování vstupného z Psího dne- 

psímu útulku 

0,- 1.865,- +1.865,- 

Výroba plastového poutače 

KKDR na střechu klubovny 

8.000,- 0,- -8.000 

Nákup materiálu na vrátka 

v plotu sever a na malou kladinu 

5.000,- 0,- -5.000 

Likvidace 4 ks beton. sloupů 5.000,- 0,- -5.000 

Zavedení elektřiny na pozemek 10.000,- 0,- -10.000 

Kultivace pozemku 2.000,- 1.200,- -800,- 

Platba za nájem pozemku 333,- 333,- 0,- 

Vrácení kurzovného 0 1.900,- +1.900,- 

Členský příspěvek MAS 500,- 500,- 0,- 

Celková výše 

předpokládaných výdajů 

činní 

145.233,- 143.852,40 -1.380,60 
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Celkové příjmy:  179.817,54 Kč  

Celkové výdaje:   143.852,40 Kč  

V roce 2017 hospodařil klub se ziskem 35.965,14 Kč 

 

V lednu 2018 byla podána na Finanční úřad pro Prahu západ informace o 
nezdanitelných příjmech klubu za rok 2017. 

 
Usnesení č. 03-01/2018/ČS ze dne 24.3.2018 

Členská schůze po projednání  
bere na vědomí a schvaluje   předloženou účetní uzávěrku za rok 2017. 
 

Bod č. 4 – Revizní zpráva 

 
Projednání: 
M. Roztočil předložil revizní zprávu za období 1.1. – 31.12.2017. Tato zpráva tvoří 

přílohu zápisu. Dále byla předložena aktualizovaná evidence majetku ke dni 
31.12.2017, která byla předána k nahlédnutí všem přítomným členům v průběhu 

členské schůze. Evidence majetku je součástí revizní zprávy. 

Revizor klubu informoval o provedení kontroly příjmů a výdajů v hotovostní pokladně i 
na bankovním účtu. Nebyly shledány žádné nesrovnalosti. 

Při evidenci majetku je nezbytné, aby členové klubu zapisovali výpůjčky majetku 
klubu do výpůjčního sešitu.  

 

Usnesení č. 04-01/2018/ČS ze dne 24.3.2018 
Členská schůze po projednání 

Bere na vědomí   projednanou revizní zprávu a evidenci majetku 
a ukládá   revizorovi klubu připravit revizní zprávu a aktualizaci evidence majetku na 

příští členskou schůzi, 
a ukládá   všem členům klubu řádně evidovat veškeré výpůjčky majetku do 

výpůjčního sešitu, který je uložen v klubovně. 
 

Bod č. 5 - Vyhodnocení kurzů a činností v roce 2017 

 
Projednání: 

R. Horáková informovala přítomné o návštěvnosti jednotlivých kurzů v roce 2017. 
Kurzu školičky a miniškoličky se zúčastnilo 83 týmů. Kurzu poslušnosti pro dospělé 

psy 10 týmů. Nepravidelného kurzu agility, kdy jsou vypisovány jednotlivé hodiny. 
Agility má stále vzrůstající tendenci. 

V roce 2017 klub uspořádal 8. ročník závodu o Drahelskou tlapku, kterého se 

zúčastnilo 21 závodních týmů. Na podzim klub uskutečnil den otevřených dveří, aneb 
Psí den, kterého se dle odhadu zúčastnilo 70 zájemců. 

 

Usnesení č. 05-01/2018/ČS ze dne 24.3.2018 

Členská schůze po projednání 
bere na vědomí   vyhodnocení kurzů a činností klubu za rok 2017 
ukládá   výboru klubu zpracovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření klubu za rok 

2017 do 15.6.2018  
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a ukládá   výboru klubu předložit zpracovanou výroční zprávu Městskému úřadu 

Rudná a Obecnímu úřadu Drahelčice nejpozději do 30.6.2018. 

Bod č. 6 – Výcvikové kurzy v roce 2018 

 

Projednání:  

V letošním roce budou opět probíhat kurzy miniškolička, základní poslušnost pro 
juniory, poslušnost pro dospělé psy, výcvik agility a nově výcvik obran. Zároveň bude 

otevřen nový kurz pachové práce - nosework. 

Vzhledem ke zkušenostem z loňského roku, kdy byly kurzy výcviku základní 
poslušnosti otevřeny v letních měsících i přes týden, bude i letos cca od konce dubna 

do září opět rozšířena nabídka výcvikových hodin i přes týden. S velkou mírou 
pravděpodobnosti se kurzy budou konat ve čtvrtek. Zároveň budou zachovány sobotní 

kurzy. Z tohoto důvodu zašlou emailem všichni lektoři plán svých dovolených v 
rozmezí květen až září R. Horákové, nejpozději do 10.4.2018, tak aby se mohly 
naplánovat směny. 

L. Chrást informoval o výcviku obran. Výcvik obran bude zahájen cca v polovině 
dubna. Výcvikovým dnem bude stanovena neděle od 9 hodin. Na výcvikové hodině 

budou přítomni max. 3 psi. R. Horáková navrhla, že je možné vypisovat výcvikové 
hodiny a následná registrace zájemců přes webový formulář, tak jak je to řešeno u 
výcviku agility. Budou vytvořeny zatím neveřejné vzorové přihlašovací formuláře. L. 

Chrást posoudí vhodnost návrhu. Řešení organizace obran bude ještě upřesněno. 
Cena za výcvikovou hodinu je stanovena ve výši 100 Kč/hodinu pro nečleny a pro 

členy klubu 50% ceny. Ke kurzu se budou vydávat permanentky na 5 nebo 10 lekcí 
(hodin).  

Aktualizace informací na webových stránkách o pořádaných výcvicích.  

Ukládá výboru klubu aktualizovat interní předpis o pravidlech placení kurzu… 

 

Usnesení č. 06-01/2018/ČS ze dne 24.3.2018 
Členská schůze po projednání 

bere na vědomí a schvaluje   informaci o výcvikových kurzech na rok 2018, 
ukládá   všem výcvikářům zaslat emailem plán svých dovolených v rozmezí květen až 
září R. Horákové nejpozději do 10.4.2018, 

ukládá   L. Chrástovi vybrat vhodnou formu registrace na výcvikové hodiny a 
nejpozději do konce března o výběru informovat výbor klubu, 

ukládá   výboru klubu aktualizovat informace na webových stránkách o pořádaných 
výcvicích, 
ukládá   výboru klubu aktualizovat interní předpis o pravidlech placení kurzu. 

 

Bod č. 7 – Klubová činnost v roce 2018 

 
Projednání: 

R. Horáková informovala o připravovaných aktivitách v roce 2018. 
 

21. dubna se uskuteční 9. ročník závodu o Drahelskou tlapku 
Na uspořádání závodu přislíbili materiální a finanční podporu město Rudná, RobiMaus, 
Spokojené zvíře, Frontline, Zelenina Pražma, Veterina Petra, Tenisový klub LTC 

Rudná, Lesy ČR. 
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Propagační plakáty: je potřeba upravit v souladu s požadavky podporujících subjektů 

(přelepit loga). Následně budou plakáty vylepeny po obcích. Podat žádost na místní 
úřady, aby umístili odkaz na své webové stránky. 

 
Role členů 
Pokladní a administrativa: K.Zavadilová, K.Jašková 

Startéři a servis pro závodníky: M. Ježek, R.Horáková, H.Freudenfeldová 
 

Fyzické kontroly: 3-5 kontrolních stanovišť L.Kotoučková, D.Vlčková, A.Kopejtková 
 
Traseři: Krátká – K.Jašková, M.Kotrbová 

- Dlouhá – R.Horáková M.Ježek  

úklid tras: Krátká – K.Jašková, M.Kotrbová 

- Dlouhá - Novotní 
 

M.Ježek požádal o provedení osvěty všech účastníků ohledně uklízení výkalů po svých 

psech i na lesních cestách. 

Psí den – Jarmark: termín 22. září 2018 

Tak jak již se stalo tradicí, tak na podzim se uskuteční den s ukázkami psích sportů. 
Výbor klubu zajistí na stanovený termín účast stánků v rámci jamarku. Přednostně 

budou osloveni: RobiMaus Rudná, Fordogs Svárov, Veterina Petra Rudná, Spokojené 
zvíře Rudná, GoodDogs, Heliska. Další návrhy mohou členové aktivně předkládat.  
V průběhu léta bude stanoven program a budou určeny role jednotlivých členů klubu. 

 
Nejpozději do 10.8. je nutné udělat program a začít s jeho nácvikem. 

 
Žádost obce Drahelčice 
Obec Drahelčice se na klub obrátila se žádostí o ukázku služební kynologie na 

slavnostním dni. Jednalo by se o krátkou max. 30 min. ukázku v rámci celého 
programu. 

Po diskuzi byl požadavek obce odsouhlasen.  
R.Horáková získá podrobnější informace. Ukázku s velkou mírou pravděpodobnosti 
předvedou členové s NO. 

 
Usnesení č. 07-01/2018/ČS ze dne 24.3.2018 

Členská schůze pro projednání  
souhlasí    s plánem klubových činností v roce 2018, 
ukládá   výboru klubu organizačně zabezpečit a uspořádat 9. ročník Tlapky 

ukládá   výboru klubu organizačně zabezpečit a uspořádat Psí den – Jarmark 
ukládá   výboru klubu kontaktovat obec Drahelčice ve věci aktivní účasti členů klubu 

na slavnostním dni, 
ukládá   výboru klubu průběžně informovat o realizaci uvedených aktivit. 
 

Bod č. 8 – Brigádnická činnost 

 
Projednání: 
Předsedkyně informovala o průběhu brigád v areálu cvičiště a odpracovaných 

brigádnických hodinách jednotlivých členů. 
Pokud člen nemá možnost odpracovat brigádnické hodiny ve vyhlášených termínech, 

je možnost po předchozí dohodě s K.Zavadilovou, vykonávat potřebné práce v jiných 
termínech. 
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Informace o hlavních aktivitách v rámci brigádnické činnost v letošním roce. Činnosti 

budou zaměřeny na konečné celkové úpravy klubovny a pozemku, vybudování vrátek 
v severní části plotu z důvodu možnosti odvozu trávy na volné prostranství směrem 

k potoku, opravy a údržba překážek a výcvikových pomůcek a další práce vyplývající 
z provozních potřeb v areálu. Brigády budou vyhlašovány podle počasí v dubnu, 
květnu, červnu, září, říjnu a průběžně dle potřeby a plánovaných aktivit. 

První brigáda v tomto roce je plánována 14. dubna od 11,30 do 13,00 hodin. Všichni 
budou mít s sebou: pracovní rukavice, hrábě, pilky a pily, sekery, rýč, krumpáč, pytle 

na odpad (nejlépe od granulí). 

Zprovoznění WC v areálu proběhne 7.4.2018. 
 

Usnesení č. 08-01/2018/ČS ze dne 24.3.2018 
Členská schůze po projednání  

Bere na vědomí   informace o brigádnické činnosti 
a ukládá   výboru klubu informovat členy klubu o plánovaných brigádách v roce 2018 
dle „Pravidel pro brigádnickou činnost“. 

 

Bod č. 9 – Poskytnutí finanční podpory od Města Rudná a Obce Drahelčice 

 
Projednání: 

R.Horáková informovala o přidělení příspěvku na činnost městem Rudná. Vzhledem 
k tomu, že byl klub vyzván panem starostou k přehodnocení cílů podané žádosti, 

předložil výbor klubu téměř obratem novou žádost. V nové žádosti výbor klubu uvedl 
požadavek na přidělení finančních prostředků na uspořádání závodu o Drahelskou 
tlapku. Žádost byla podána ve výši 12.000,00 Kč, včetně povinné spoluúčasti (20%). 

Dosud nebyla dotace přidělena. Jednání Rady města se konalo tento týden a zde mělo 
být rozhodnuto o přidělení dotace.  

 
Dále R.Horáková informovala, že byla klubu přidělen příspěvek od obce Drahelčice ve 

výši Kč 5.600,00. Tento příspěvek je účelově vázán na zakoupení nových výcvikových 
pomůcek pro výcvik obran. 
 

Usnesení č. 09-01/2018/ČS ze dne 24.3.2018 
Členská schůze pro projednání  

bere na vědomí   informace o poskytnutí finanční podpory od města Rudná a obce 
Drahelčice. 
a ukládá   pokladní klubu řádně evidovat a vyúčtovat přidělené dotace. 

 

Bod č. 10 – Rozpočet na rok 2018 

 
Projednání: 

K. Zavadilová seznámila přítomné s rozpočtem na rok 2018.  

Z loňského roku bylo převedeno 35.965,14 Kč.  

 

Stav pokladny ke dni 28. února 2018: 34.866,00 Kč 

Stav bankovního účtu ke dni 28. února 2018: 16.822,40 Kč. 

V roce 2018 je předpokládán nákup materiálů, nářadí a pomůcek k níže uvedeným 
úpravám a opravám hmotného majetku:  

- - dokončení celkové rekonstrukce klubovny (žlaby, svody, obložení venkovních 
stěn palubkami, dokončení verandy…..) 
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- vybudování vrátek v západní části plotu 

 
Výroba nových skoček + renovace stávajících  

- nátěr venkovního pláště malé úschovny pomůcek (červená)  

- dokončení rekonstrukce klubovny (konečný nátěr exteriéru, úpravy interiéru, nákup 
nábytku…..)  

- výroba stolu – na výcvik agility 
- nákup výcvikových pomůcek na výcvik a nácvik obran 

- nákup poplašné pistole pro výcvik služebních a loveckých plemen 
- nákup 1 kusu fitness balonu pro velká plemena (červený) 
 

Předpokládané příjmy: 

Položka  Částka v Kč 

Převod zůstatku z roku 2017 35.965,14 

Členské příspěvky 8.000,00 

Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti 70.000,00 

Vlastní činnost – agility 40.000,00 

Vlastní činnost – výcvik obran 5.000,00 

Vlastní činnost – individuální tréning 3.000,00 

Vlastní činnost – pachové práce 2.000,00 

Poplatky za pořádané soutěže a další aktivity 5.000,00 

Příspěvek na činnost od města Rudná 10.000,00 

Příspěvek na činnost od obce Drahelčice 5.600,00 

Celková výše předpokládaných příjmů činní 184.565,14 

 
 

Předpokládané výdaje: 

Položka  Částka v Kč 

Provozní náklady klubu (webhosting, publikace, atd.) 3.000,- Kč 

Bankovní poplatky 500,- Kč 

Spotřební materiál (PPV, VPD, lepidla, odp.pytle, atd.) 2.000,- Kč 

Nákup opravných materiálů, barev, ředidel, desinfek.prostř. 5.000,- Kč 

Pohonné hmoty a provozní kapaliny a propanbutan, včetně 

servisu sekačky, traktůrku a benzinové kosy 

7.000,- Kč 

Mzdové náklady, včetně povinných odvodů 90.000,- Kč 

Občerstvení 3.000,- Kč 

Propagační materiály 3.000,- Kč 

Dokončení venkovních úprav klubovny 5.000,- Kč 

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

Dotace od města Rudná – podpora zajištění Drahelské tlapky 10.000,- Kč 

Dotace od obce Drahelčice – nákup výcvikových pomůcek 5.600,- Kč 
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Položka  Částka v Kč 

Náklady na pořádání Drahelské tlapky a Psího dne  5.000,- Kč 

Výroba plastového poutače KKD na střechu klubovny 8.000,- Kč 

Nákup materiálu na vrátka v západní části plotu 3.000,- Kč 

Členský příspěvek MAS Jihozápad 500,- Kč 

Celková výše předpokládaných výdajů činní 165.600,- Kč 

 

Usnesení č. 10-01/2018/ČS ze dne 24.3.2018 
Členská schůze po projednání  
schvaluje   plán rozpočtu na rok 2018 

souhlasí   s navrženými účetními položkami a plánem všech výdajů. 
 

 

Bod č.11–Informace o pozemku parcelní č. 83/7 v katastr. území Hořelice 

 
Projednání: 

R.Horáková informovala ohledně dané situace, která není přehledná. Církev moc 
nekomunikuje. Pan farář na náš dotaz opakovaně odpověděl, že veškeré potřebné 
informace zaslat na Arcibiskupství v Praze, které je kompetentní v rozhodování ve 

věcech nemovitý. Členská schůze se po projednání dohodla, že budeme v rámci 
možností kontaktovat Arcibiskupství v Praze, abychom urychlili postup v dané věci. 

Dále budeme postupně prověřovat další možnosti, tzn. najít jinou lokalitu pro umístění 
cvičáku. 
 

Usnesení č. 11-01/2018/ČS ze dne 24.3.2018 
Členská schůze po projednání  

souhlasí   s navrženým postupem, 
ukládá   výboru klubu kontaktovat Arcibiskupství a průběžně informovat členy klubu 
o stavu jednání. 

 

Bod č. 12–Diskuze 

 
M.Novotná informovala členy klubu o demonstraci na Václavském náměstí v Praze 

proti týrání zvířat a za zpřísnění trestů pro takové činy. Demonstrace proběhne 30.3. 
od 16:00. M.Novotná pošle odkaz na akci. 

 
 
 

 
Schůze byla ukončena v 16:35 hod. 

 
Přílohy k zápisu:  
Příloha č. 1 - Prezenční listina  

           č. 2 – Revizní zpráva s evidencí majetku 
 

 
Zapisovatel: Michal Ježek   Ověřovatel: Renata Horáková 


