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Zápis členské schůze  

Kynologického klubu Drahelčice – Rudná, z.s. 

ze dne 24. listopadu 2018 

 

 
Program:  

1. Volba zapisovatele a ověřovatele 

2. Schválení programu 
3. Informace o činnosti klubu v roce 2018 

4. Stav příjmů a výdajů  
5. Revizní zpráva č. 1/2018 
6. Harmonogram výcvikových kurzů 2018 

7. Změna Provozního řádu cvičiště 
8. Vyhodnocení brigádnické činnosti za rok 2018 

9. Informace o podporách na činnost v roce 2019 
10.Plán rozpočtu na rok 2019 
11.Různé 

 

Členská schůze byla zahájena ve 13,40 hod. ve Spolkovém domě Rudná. Celkový 

počet členů klubu je k dnešnímu dni 17 řádných členů, z toho 17 členů s hlasovacím 
právem. Na schůzi bylo přítomno celkem 12 členů (příloha č. 1), z toho 12 

s hlasovacím právem.  

 

Přítomni: Jiří Benda, Daniela Dohnalová, Hana Freudenfeldová, Renáta 

Horáková, Ladislav Chrást, Kateřina Jašková, Michal Ježek, Alena Kopejtková, 
Martina Kotrbová, Monika Novotná, Martin Roztočil, Dana Vlčková, Kateřina 

Zavadilová 

 

Omluveni: J. Fišer, L. Kotoučková, M. Fojt 

Neomluveni : E.Grittnerová 

 

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. 01-02/2018/ČS ze dne 24.11.2018 

Členská schůze po projednání  

schvaluje jako zapisovatele M. Ježka a ověřovatele zápisu R. Horákovou. 
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Bod č. 2 - Schválení programu  

 

Projednání: 

Předsedkyně klubu představila program členské schůze. Vyzvala přítomné, aby 
přednesli svoje návrhy. 

 

Usnesení č. 02-02/2018/ČS ze dne 24.11.2018 
Členská schůze po projednání:  

schvaluje   program jednání členské schůze dne 24.11.2018 v této podobě:  
 

1. Informace o činnosti klubu v roce 2018 

2. Stav příjmů a výdajů  
3. Revizní zpráva č.1/2018 

4. Harmonogram výcvikových kurzů do konce roku 2018 
5. Změna Provozního řádu cvičiště 
6. Vyhodnocení brigádnické činnosti za rok 2018 

7. Informace o podporách na činnost v roce 2019 
8. Plán rozpočtu na rok 2019 

9. Plán činnosti v roce 2019 
10. Různé 

 

Bod č. 3 - Informace o činnosti klubu v roce 2018 

 
Projednání: 

Předsedkyně klubu informovala přítomné o aktivitách klubu v roce 2018. V dubnu 

byl uspořádán 9. ročník závodu o Drahelskou tlapku. Letošní závod si všichni užili pod 
modrou slunečnou oblohou, která přilákala i mnoho předem nepřihlášených závodních 

týmů. Jako každoročně se Tlapka vydařila a slova díků patří všem, kdo se podíleli na 
přípravě a organizaci. 

Psí den – 5. ročník se letos konal 6. října. Program byl připraven z ukázek různých 
psích sportů a zároveň se uskutečnila oblíbená soutěž Pes šikulka. Byl zajištěn i 
jarmark. Pro návštěvníky bylo k dispozici občerstvení a opékání buřtů. Velký počet 

návštěvníků opět přilákalo krásné podzimní počasí. Výtěžek z pořádané akce byl 
poskytnut psím útulkům: ForDogs na Svárově a Voříškov v Chýnicích.  

Naše akce jsou každým rokem propracovanější, lepší a lépe hodnocené od lidí, 
kteří se jich účastní. 

Díky vám, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zasloužili o jejich úspěšné pořádání! 

Dále předsedkyně informovala, že R. Horáková zpracovala Výroční zprávu za rok 
2017 a předložila ve stanoveném termínu na MěÚ Rudná a OÚ Drahelčice, což je 

podmínka pro požadavek na dotaci od MěÚ a OÚ pro náš klub na rok 2019. 

 

Usnesení č. 03-02/2018/ČS ze dne 24.11.2018 

Členská schůze po projednání:  

Bere na vědomí   informace o činnosti klubu v roce 2018. 
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Bod č. 4 – Stav příjmů a výdajů 

 
Projednání: 

Stav poklady ke dni 31. října 2018:    Kč 50.068,00 

Stav bankovního účtu ke dni 31. října 2018:   Kč   4.701,35 

 

Struktura příjmů 2018: 

Položka  Plánovaná 

výše 

Aktuální 

Částka v Kč 

Předpokládaná 

výše do konce 

roku 

Sníženo / 

navýšeno 

Převod zůstatku z roku 

2017 

35.965,14 35.965,14 35.965,14 0,00 

Členské příspěvky 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 

Vlastní činnost – školička a 

výcvik poslušnosti 

70.000,00 83.280,00 91.280,00 +21.280,00 

Vlastní činnost – agility 40.000,00 31.800,00 35.000,00 -5.000,00 

Vlastní činnost – výcvik 

obran 

5.000,00 7.000,00 7.500,00 +2.500,00 

Vlastní činnost – individuální 

tréning 

3.000,00 3.300,00 4000.00,00 +700,00 

Vlastní činnost – pachové 

práce 

2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 

Poplatky za pořádané 

soutěže a další aktivity 

5.000,00 8.230,00 8.230,00 +3.230,00 

Příspěvek na činnost od 

města Rudná 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

Příspěvek na činnost od 

obce Drahelčice 

5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 

Sponzorský dar 0,00 1.000,00 1.000,00 +1.000,00 

Kladné úroky 0,00 1,21 1,50 +1,50 

Vratka Gappay 0,00 259,00 259,00 +259,00 

Celková výše 

předpokládaných příjmů 

184.565,14 194.435,35 206.335,64 +21.770,50 

 

Struktura výdajů 2018: 

Položka  Plánovaná 

výše 

Aktuální 

Částka 

Předpokládaná 

výše do konce 

roku 

Sníženo / 

navýšeno 

Provozní náklady klubu 

(webhosting, publikace, 

atd.) 

3.000,00 1.832,00 1.832,00 -1.168,00 
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Položka  Plánovaná 

výše 

Aktuální 

Částka 

Předpokládaná 

výše do konce 

roku 

Sníženo / 

navýšeno 

Bankovní poplatky 500,00 508,00 550,00 +50,00 

Spotřební materiál (PPV, 

VPD, lepidla, odp.pytle…) 

2.000,00 539,00 539,00 -1.461,00 

Nákup opravných 

materiálů, barev, ředidel, 

desinfek.prostř. 

5.000,00 675,00 675,00 -4.325,00 

Pohonné hmoty a provozní 

kapaliny a propanbutan, 

včetně servisu sekačky, 

traktůrku a benzinové kosy 

7.000,00 2.219,00 3.000,00 -4.000,00 

Mzdové náklady, včetně 

povinných odvodů 

90.000,00 86.852,00 95.000,00 +5.000,00 

Občerstvení 3.000,00 2.001,00 3.500,00 +500,00 

Propagační materiály 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 

Dokončení venkovních 

úprav klubovny 

5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 

Nákup a oprava překážek, 

včetně nákupu kyn. 

pomůcek 

15.000,00 10.219,00 10.219,00 -4.781,00 

Využití příspěvku na 

činnost: Město Rudná – 

podpora zajištění 

Drahelské tlapky 

10.000,00 13.300,00 13.330,00 +3.330,00 

Využití příspěvku na 

činnost: obec Drahelčice – 

nákup výcvikových 

pomůcek 

5.600,00 7.270,00 7.270,00 +1.670,00 

Náklady na pořádání 

Drahelské tlapky a Psího 

dne  

5.000,00 7.739,00 7.739,00 +2.739,00 

Výroba plastového poutače 

KKDR na střechu klubovny 

8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 

Nákup materiálu na vrátka 

v západní části plotu 

3.000,00 2.212,00 2.212,00 -788,00 

Členský příspěvek MAS 

Jihozápad 

500,00 500,00 500,00 0,00 

Dar psímu útulku 0.00 3.000,00 3.000,00 +3.000,00 

Vrácení kurzovného 0.00 800,00 800,00 +800,00 

Celková výše 

předpokládaných výdajů 

165.600,00 139.666,00 150.166,00 -15.434,00 
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Usnesení č. 04-02/2018/ČS ze dne 24.11.2018 

Členská schůze po projednání  

bere na vědomí   příjmy a výdaje, které byly v uvedeném období realizovány, 

souhlasí   se stávajícím rozpočtem, včetně jeho rozpočtových opatřeních na rok 
2018, 

a ukládá   hospodářce klubu předložit závěrečnou účetní závěrku za rok 2018 na 

první členské schůzi v roce 2019, nejpozději však do 31.3.2019. 

 

Bod č. 5 – Revizní zpráva č.1/2018 

 
Projednání: 

Členové klubu obdrželi před konáním členské schůze zpracovanou revizní zprávu. 
Revizor Martin Roztočil informoval přítomné o závěrech z revize č. 1/2018 provedené 

ke dni 31. října 2018.  

Zůstatek v pokladně     31.10.2018    50.068,-    Kč 

Zůstatek na bankovním účtu  31.10.2018     4.701,35 Kč 

Během období 1. 1. 2018 – 31. 10. 2018 hospodář spolku předkládal pravidelně 
měsíční stavy pokladny a bankovního účtu revizorovi a výboru spolku. V rámci 

průběžné kontroly jednotlivých položek nebyly zjištěny závady. 

Závěry a doporučení z provedené revize: 

1. Stanoven maximální limit finančních prostředků v pokladně ve výši 30.000,- Kč. 
2. Revizní zprávy od roku 2019 zpracovávat vždy k 30. 6. a 31. 12. 
3. Návrh na zrušení evidence věcí s nižší pořizovací hodnotou než 500,- Kč.  

4. Před inventarizací proběhne vyřazení poškozených a nepotřebných věcí.  

 

Revizní zpráva tvoří přílohu tohoto zápisu. 

 
Usnesení č. 05-02/2018/ČS ze dne 24.11.2018 

Členská schůze pro projednání  

bere na vědomí   předloženou revizní zprávu, zpracovanou ke dni 31.10.2018, která 

tvoří přílohu tohoto zápisu, 

schvaluje   maximální limit finančních prostředků v pokladně ve výši 30.000,- Kč 

a ukládá   revizorovi klubu provést inventarizaci majetku k 31.12.2018 a zpracovat 

závěrečnou revizní zprávu č. 2 za rok 2018, včetně aktualizace stavu majetku a 
předložit ji na 1. členské schůzi v roce 2019. Před inventarizací proběhne vyřazení 

poškozených a nepotřebných věcí, 

dále ukládá   revizorovi klubu zpracovat revizní zprávy v příštím roce k 30.6.2019 a 
31.12.2019. 

schvaluje   majetkovou evidenci věcí s vyšší pořizovací hodnotou než 500Kč. Položky 
vedené v majetkové evidenci s nižší než stanovenou pořizovací hodnotou budou tak 

z této evidence vyjmuty.  
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Bod č. 6 - Harmonogram výcvikových kurzů do konce roku 2018 

 

Projednání : 

Veškeré kurzy budou ukončeny ke dni 16. prosince 2018 a znovu zahájeny 5. ledna 
2019. 

 

Usnesení č. 06-02/2018/ČS ze dne 24.11.2018 
Členská schůze pro projednání  

bere na vědomí   informaci o harmonogramu kurzů za rok 2018. 

 

Bod č. 7 - Změna Provozního řádu cvičiště  

 

Projednání: 

M. Roztočil informoval přítomné, že v rámci specifického výcviku psů bude 
prováděna v areálu cvičiště KK Drahelčice - Rudná, z.s. v katastrálním území Hořelice 

na pozemku parcelní č. 83/7, který je zapsán na listu vlastnictví LV 782, střelba.  

V průběhu konání střelby bude zamezeno přístupu osob, které by mohly být 

střelbou ohroženy a též bude jinak zajištěna bezpečnost osob přítomných při střelbě a 
majetku (např. bude zajištěno, že nedojde k nebezpečnému odrazu střel). 

Za tímto účelem a v souladu s legislativou je nezbytné provést úpravy v Provozním 

řádu cvičiště.  

 

Usnesení č. 07-02/2018/ČS ze dne 24.11.2018 
Členská schůze po projednání: 

souhlasí se   změnou Provozního řádu cvičiště spočívající v zařazení nového bodu  

č. 26, které zní: Zajištění bezpečnosti střelby ze zbraní kategorie D při výcviku psů 
řeší Příloha č. 1, současný bod č. 26 a následující se mění na bod č. 27 a následující, 

ukládá   Michalovi Ježkovi upravit předložený návrh Přílohy č. 1 Provozního řádu tak, 
aby byl jednoznačný a konkrétní. 

Dále stanovuje   účinnost nového Provozního řádu cvičiště od 1.1.2019, 

a ukládá výboru klubu   zveřejnit nový Provozní řád včetně přílohy na webové 
stránky klubu a v tištěné podobě uložit v klubovně. 

 

Bod č. 8 - Vyhodnocení brigádnické činnosti v roce 2018 

 
Projednání: 

Předsedkyně klubu informovala o průběhu brigád v areálu cvičiště a odpracovaných 
brigádnických hodinách jednotlivých členů. 

Na základě aktuálních platných stanov a v souladu s interním předpisem klubu - 

Pravidla pro placení členských příspěvků a kurzů a proplácení cestovních náhrad 
instruktorům – je každý člen klubu povinen za každou neodpracovanou hodinu do 

31.12. příslušného kalendářního roku zaplatit v hotovosti 200,-Kč do pokladny klubu 
nejpozději do 20. ledna následujícího kalendářního roku. 
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Pokud člen nemá možnost odpracovat brigádnické hodiny ve vyhlášených 

termínech, je možnost po předchozí dohodě s K. Zavadilovou, vykonávat potřebné 
práce v jiných termínech. Nedodržení těchto pravidel je důvodem k ukončení členství 

v klubu. 

Předsedkyně klubu upozornila, že i zde je důležité, aby členové klubu s předstihem 
informovali o nepřítomnosti a reagovat na emaily z důvodu lepšího plánování. Chybí 

zpětná vazba členů klubu na informativní emaily od vedení klubu.  

Předsedkyně klubu poděkovala těm členům, kteří se i mimo vyhlášené brigády 

aktivně podílí na opravách, úpravách a všech potřebných pracích, které směřují 
k vylepšování areálu. 

 

Usnesení č. 08-02/2018/ČS ze dne 24.11.2018 
Členská schůze po projednání 

Ukládá   všem členům do 15.12.2018 individuálně zaplatit za počet 
neodpracovaných brigádnických hodin v letošním roce v hotovosti do pokladny 200,- 
Kč za každou takovou hodinu. 

ukládá   výboru klubu informovat členy o plánovaných brigádách v roce 2019 dle 
„Pravidel pro brigádnickou činnost“. 

 

Bod č. 9 – Informace o podporách na činnost v roce 2019 

 
Projednání: 

R.Horáková informovala o podání žádosti O poskytnutí finanční podpory 
neziskových činností dle Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových 
činností města Rudná. Žádost byla podána na celkovou částku 18.000,00 Kč se 

spoluúčastí 20% na nákup obíhacích a skokových překážek pro všestranný výcvik psů.  

Obci Drahelčice byla podána žádost o poskytnutí příspěvku na nákup kynologických 

výcvikových pomůcek ve výši 6.000,- Kč. Obec Drahelčice nepožaduje žádnou 
spoluúčast. 

Dále bude zpracována a předložena žádost z Fondu hejtmanky Středočeského 
kraje ve výši 20.000,- Kč na zajištění uspořádání jubilejního 10. ročníku Závodu o 
Drahelskou tlapku. 

 

Usnesení č. 09-02/2018/ČS ze dne 24.11.2018 

Členská schůze po projednání 
bere na vědomí   informaci o podání žádosti na poskytnutí finanční podpory od 
města Rudná v roce 2019,  

bere na vědomí   informaci o podání žádosti na poskytnutí finanční podpory od obce 
Drahelčice v roce 2019, 

bere na vědomí   informaci o podání žádosti na poskytnutí finanční podpory z Fondu 
hejtmanky Středočeského kraje v roce 2019, 

ukládá   výboru klubu informovat členy o stavu jednotlivých žádostí o dotace na první 

členské schůzi v roce 2019. 
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Bod č. 10 – Plán rozpočtu na rok 2019 

 
Projednání: 

R. Horáková seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2019.  

V roce 2019 je předpokládán nákup materiálů, nářadí a pomůcek k níže uvedeným 
úpravám a opravám hmotného majetku: 

- údržba a renovace stávajících překážek v areálu cvičiště 
- nátěr venkovního pláště malé úschovny pomůcek  

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

- kultivace pozemku (zatravnění a hubení plevelů) 

 

Předpokládané příjmy: 

 

Položka  Částka v Kč 

Převod zůstatku z roku 2018 56.170,00 

Členské příspěvky 8.000,00 

Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti 80.000,00 

Vlastní činnost – agility 40.000,00 

Vlastní činnost – výcvik obran 10.000,00 

Vlastní činnost – individuální tréning 5.000,00 

Poplatky za pořádané soutěže a další aktivity 8.000,00 

Příspěvek na činnost od města Rudná 15.000,00 

Příspěvek na činnost od obce Drahelčice 6.000,00 

Příspěvek na činnost z Fondu hejtmanky kraje 20.000,00 

Úroky 2,00 

Celková výše předpokládaných příjmů činní 248.172,00 

 

 
Předpokládané výdaje:  

Položka  Částka v Kč 

Provozní náklady klubu (webhosting, publikace, atd.) 3.000,00 

Bankovní poplatky 600,00 

Spotřební materiál (PPV, VPD, lepidla, odp.pytle, atd.) 2.000,00 

Nákup opravných materiálů, barev, ředidel, herbicidů apod…. 15.000,00 

Pohonné hmoty, propanbutan, včetně servisu traktůrku 5.000,00 

Mzdové náklady 95.000,00 

Reprefond 5.000,00 

Propagační materiály 3.000,00 

Nákup a oprava překážek, včetně nákupu kyn. pomůcek 20.000,00 
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Položka  Částka v Kč 

Příspěvek od města Rudná – nákup kyn. Překážek 20.000,00 

Příspěvek od obce Drahelčice – nákup výcvikových pomůcek 8.000,00 

Nákup nového klubového oblečení 15.000,00 

Nákup nábytku do klubovny 10.000,00 

Náklady na uspořádání klubových akcí (Drahelská tlapka, Psí 

den a další) 

30.000,00 

Členský příspěvek MAS Jihozápad 500,00 

Celková výše předpokládaných výdajů činní 232.100,- Kč 

 

Usnesení č. 10-02/2018/ČS ze dne 24.11.2018 
Členská schůze po projednání  

schvaluje  plán rozpočtu na rok 2019, 

souhlasí   s navrženými účetními položkami a plánem všech výdajů  

a ukládá   výboru klubu připravit konečný návrh rozpočtu na rok 2019 a předložit ho 

na první členské schůzi v roce 2019, nejpozději však do 31.3.2019. 

 

Bod č. 11 – Plán činnosti na rok 2019 

 

Projednání: 
R. Horáková informovala o připravovaných aktivitách v roce 2019. 

V příštím roce bude nabídka kurzů stejná jako v roce 2018. I v příštím roce budou 

nabízeny kurzy základního výcviku – miniškoličky, školičky a poslušnosti pro dospělé 
psy. Dále bude zajišťován výcvik agility. 

L.Chrást informoval, že i v příštím roce budou probíhat hodiny obran. Některé 
hodiny se budou konat i za podpory J. Urbana. Dále vznesl požadavek na vytvoření 
krátkého popularizačního článku do Života v Rudné. L. Chrást dále informoval, že se 

bude příští rok připravovat na složení figurantských zkoušek. 

R. Horáková informovala, že dne 27.4.2019 se uskuteční jubilejní 10. ročník 

Drahelské tlapky. Jako každý rok se na přípravě a realizaci závodu budou podílet 
všichni členové klubu.  

V září nebo říjnu 2019 budeme opět pořádat Psí Den - Jarmark. 

K. Zavadilová informovala o hlavních aktivitách v rámci brigádnické činnost v roce 
2019. Činnosti budou hlavně zaměřeny na konečné úpravy klubovny, opravy a údržbu 

výcvikových pomůcek a kultivaci pozemku. Brigády budou vyhlašovány průběžně dle 
potřeby a plánovaných aktivit. 

K. Jašková upozornila, že v červenci a srpnu nebude jako lektorka k dispozici. 

 

Usnesení č. 11-02/2018/ČS ze dne 24.11.2018 

Členská schůze pro projednání  

souhlasí   s plánem činnosti v roce 2019, 

ukládá   R. Horákové organizačně zabezpečit a připravit 10. ročník Drahelské tlapky, 
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ukládá   výboru klubu přípravu Psího dne, 

souhlasí   s plánem brigádnických činností v roce 2019, 

ukládá   výboru klubu informovat členy klubu o plánovaných brigádách v roce 2019 

dle „Pravidel pro brigádnickou činnost“. 

 

Bod č. 12 – Různé 

K. Zavadilová upozornila, že stále platí zákaz pouštění dospělých psů na volno. Toto 

opatření platí po dobu výcviku i po jeho ukončení. Při zahájení každé výcvikové hodiny 
výcvikář připomene toto pravidlo všem přítomným. Dále je stále nezbytné opakovat 
všem kurzistům řádný úklid exkrementů a připomínat jim jejich plnou zodpovědnost 

za svého psa. 

WC bude zazimováno a v zimním období bude mimo provoz. Předpokládané 

znovuotevření bude v dubnu. 

M. Roztočil předložil návrh na efektivnější způsob kontroly přítomnosti účastníků na 
jednotlivých kurzech. H. Freudenfeldová představila nový systém kontroly kurzistů, 

který bude založen na striktní kontrole zelených kartiček. Pokud dotyčný nebude mít u 
sebe zelenou kartičku, pak si může zaplatit za výcvikovou hodinu jednorázově 

zaplatit. Pokud nebude mít kartičku a ani si nebude chtít zaplatit za výcvikovou 
hodinu, bude muset cvičiště opustit. Na základě této změny je nutné upravit evidenční 
archy pro plnění stanoveného monitorovacího indikátoru v rámci podpory z Fondu pro 

rozvoj venkova. M. Ježek upozorňuje, že tato změna se musí promítnout do interních 
dokumentů klubu, minimálně do provozního řádu cvičiště. 

K. Zavadilová upozornila, že v průběhu roku si někdo vypůjčil technické prostředky 
z klubu, které ovšem následně vrátil v neadekvátním stavu. Předsedkyně klubu 
požaduje, aby veškeré výpůjčky z majetku klubu byly předem hlášeny předsedkyni a 

hospodářce. 

M. Ježek navrhl, že udělá video prezentaci cvičáku a jejích členů jako propagaci na 

web našeho klubu. 

K. Zavadilová s ohledem na 100% neomluvenou absenci a nedostatečnou klubovou 

činnost navrhuje, že bude Erice Grittnerové z důvodu neplnění členských povinností 
ukončeno členství klubů.  

 

Usnesení č. 12-02/2018/ČS ze dne 24.11.2018 
Členská schůze pro projednání  

ukládá   výcvikářům, aby při zahájení každé výcvikové hodiny připomínali, že stále 
platí zákaz pouštění dospělých psů na volno, řádný úklid exkrementů a zodpovědnost  
za svého psa, 

stanovuje   úpravu kontroly kurzistů od 1.1.2019 budou striktně vyžadovány kartičky 
na účast v kurzu a zápis do archu který bude na každou výcvikovou hodinu. Pokud 

nebude kartička, zaplatí účastník v hotovosti do pokladny 80,- Kč. V případě nesplnění 
těchto podmínek opustí výcvikový areál. Výbor klubu zapracuje tuto podmínku do 
provozního řádu. Lektoři musí upozorňovat účastníky kurzu na změny v systému 

evidence, 

ukládá   výboru klubu aktualizovat interním dokumenty, minimálně provozní řád 

cvičiště o změně procesů kontroly docházky na kurzy, 

bere na vědomí    povinnost hlásit výpůjčky předsedkyni a hospodářce klubu, 

souhlasí    s realizací promo videa našeho cvičiště, 

schvaluje    ukončení členství E. Grittnerové. 
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Schůze byla ukončena v 16:50 hod. 
 

 
Přílohy k zápisu:  
Příloha  č. 1 - Prezenční listina  

  č. 2 – Revizní zpráva č.1/2018 
  č. 3 – Návrh Provozní řádu cvičiště 

  č. 4 - Návrh Příloha č. 1 Provozního řádu cvičiště  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Zapisovatel: Michal Ježek   Ověřovatel: Renáta Horáková 


