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

ze dne 23. března 2019 

 
 
 

Program:  
1. Volba zapisovatele a ověřovatele 
2. Schválení programu 
3. Účetní uzávěrka 2018 
4. Revizní zpráva 2018 
5. Vyhodnocení kurzů a činností v roce 2018 
6. Výcvikové kurzy v roce 2019 
7. Klubová činnost v roce 2019 
8. Brigádnická činnost 
9. Poskytnutí finančních podpor 
10.Rozpočet na rok 2019 
11.Diskuze 

 
 
Členská schůze byla zahájena ve 13:50 hod. ve Spolkovém domě Rudná. Na schůzi 
bylo přítomno celkem 10 členů (příloha č. 1). Celkový počet členů klubu je k dnešnímu 
dni 16 řádných členů, z toho 16 členů s hlasovacím právem. 
 
Přítomni:  
J. Benda, M. Fojt, H. Freudenfeldová, R. Horáková, K. Jašková, A. Kopejtková, 
L. Kotoučková, M. Kotrbová, D. Vlčková, K. Zavadilová 
 
Omluveni:  
E. Černá, D. Dohnalová, J. Fišer, L. Chrást, M. Ježek, M. Novotná 
 
Host: K. Lerlová 
 
Členská schůze je usnášení schopná.  
 
 

Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 
Projednání: 
Předsedkyně klubu navrhla jako zapisovatele H. Freudenfeldovou a jako ověřovatele 
zápisu R. Horákovou. 
 
Usnesení č. 01-01/2019/ČS ze dne 23.3.2019 
Členská schůze po projednání  
schvaluje jako zapisovatele H. Freudenfeldovou a ověřovatele zápisu R. Horákovou. 
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Bod č. 2 - Schválení programu  

 
Projednání: 
Předsedkyně klubu seznámila přítomné s návrhem programu: 

1. Účetní uzávěrka 2018 
2. Revizní zpráva 2018 
3. Vyhodnocení kurzů a činností v roce 2018 
4. Výcvikové kurzy v roce 2019 
5. Klubová činnost v roce 2019 
6. Brigádnická činnost 
7. Poskytnutí finančních podpor  
8. Rozpočet na rok 2019 
9. Diskuze 

 
Usnesení č. 02-01/2019/ČS ze dne 23.03.2019 
Členská schůze po projednání:  
schvaluje   program jednání členské schůze.  
 
 

Bod č. 3 – Účetní uzávěrka 2018 

 
Projednání: 
K. Jašková informovala přítomné o stavu finanční hotovosti v pokladně a na 
bankovním účtu ke dni 31.12.2018. 
 
Stav poklady ke dni 31.12.2018:   59.004,00 Kč 
Stav bankovního účtu ke dni 31.12.2018:  19.792,69 Kč 
 
Struktura příjmů 2018: 
Položka  Plánovaná 

výše 
Skutečná 
částka v Kč 

Sníženo / 
navýšeno 

Převod zůstatku z roku 2018 35.965,14 35.965,14 0,00 

Členské příspěvky 8.000,00 8.000,00 0,00 

Vlastní činnost – školička a výcvik 
poslušnosti 

70.000,00 97.680,00 +27.680,00 

Vlastní činnost – agility 40.000,00 35.550,00 -4.450,00 

Vlastní činnost – výcvik obran 5.000,00 8.000,00 +3.000,00 

Vlastní činnost – individuální tréning 3.000,00 3.900,00 +900,00 

Vlastní činnost – pachové práce 2.000,00 0,00 -2.000,00 

Poplatky za pořádané soutěže a další aktivity 5.000,00 8.230,00 +3.230,00 

Příspěvek na činnost od města Rudná 10.000,00 10.000,00 0,00 

Příspěvek na činnost od obce Drahelčice 5.600,00 5.600,00 0,00 

Sponzorský dar 0,00 21.000,00 +21.000,00 

Kladné úroky 0,00 1,55 +1,55 

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

Celková výše příjmů 184.565,14 234.185,69 49.620,55 
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Struktura výdajů 2018: 
Položka  Plánovaná výše Skutečná 

částka v Kč 
Sníženo / 
navýšeno 

Provozní náklady klubu (webhosting, 
publikace, atd.) 

3.000,00 2.296,00 -704,00 

Bankovní poplatky 500,00 596,00 +96,00 

Spotřební materiál (PPV, VPD, lepidla, 
odp.pytle…) 

2.000,00 539,00 -1.461,00 

Nákup opravných materiálů, barev, 
ředidel, desinfek.prostř. 

5.000,00 675,00 -4.325,00 

Pohonné hmoty a provozní kapaliny a 
propanbutan, včetně servisu sekačky, 
traktůrku a benzinové kosy 

7.000,00 2.219,00 -4.781,00 

Mzdové náklady, včetně povinných 
odvodů 

90.000,00 100.823,00 +10.823,00 

Občerstvení 3.000,00 3.201,00 +201,00 

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

Dokončení venkovních úprav klubovny 5.000,00 0,00 -5.000,00 

Nákup a oprava překážek, včetně 
nákupu kyn. pomůcek 

15.000,00 10.219,00 -4.781,00 

Využití příspěvku na činnost: Město 
Rudná – podpora zajištění Drahelské 
tlapky 

10.000,00 13.300,00 +3.300,00 

Využití příspěvku na činnost: obec 
Drahelčice – nákup výcvikových 
pomůcek 

5.600,00 7.270,00 +1.670,00 

Náklady na pořádání Drahelské tlapky a 
Psího dne  

5.000,00 7.739,00 +2.739,00 

Výroba plastového poutače KKDR na 
střechu klubovny 

8.000,00 -0,00 -8.000,00 

Nákup materiálu na vrátka v západní 
části plotu 

3.000,00 2.212,00 -788,00 

Členský příspěvek MAS Jihozápad 500,00 500,00 0,00 

Dar psím útulkům 0.00 3.000,00 +3.000,00 

Vrácení kurzovného 0.00 800,00 +800,00 

Celková výše výdajů 165.600,00 155.389,00 -10.211,00 
 
Celkové příjmy:  234.185,69 Kč  
Celkové výdaje:   155.389,00 Kč  
V roce 2018 hospodařil klub se ziskem 78.796,69 Kč 
 
V únoru 2019 byla podána na Finanční úřad pro Prahu západ informace o 
nezdanitelných příjmech klubu za rok 2018. 
 
Usnesení č. 03-01/2019/ČS ze dne 23.3.2019 
Členská schůze po projednání  
bere na vědomí a schvaluje   předloženou účetní uzávěrku za rok 2018. 
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Bod č. 4 – Revizní zpráva 

 
Projednání: 
K. Zavadilová prezentovala revizní zprávu zpracovanou původním revizorem M. 
Roztočilem za období 1.1. – 31.12.2018. Tato zpráva tvoří přílohu zápisu. 
Aktualizovaná evidence majetku byla provedena ke dni 31.12.2018 a je součástí 
revizní zprávy. 
 
Usnesení č. 04-01/2019/ČS ze dne 23.3.2019 
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. 
 
 

Bod č. 5 - Vyhodnocení kurzů a činností v roce 2018 

 
Projednání: 
R. Horáková informovala přítomné o návštěvnosti jednotlivých kurzů v roce 2018. 
Kurzu školičky a miniškoličky se zúčastnilo cca 100 nových kurzistů. Kurzu poslušnosti 
pro dospělé psy 9 nových týmů.  
Nepravidelného kurzu agility, kdy jsou vypisovány jednotlivé hodiny, se v součtu 
uskutečnilo cca 380 „kurzistohodin“. K. Lerlová zhodnotila jí vedené kurzy, kam 
pravidelně dochází 4 týmy a dále na kurzy docházejí nové týmy.  
O kurzech obran informovala A. Kopejtková, na které pravidelně dochází 3-4 týmy. 
V loňském roce bylo odlektorováno 73 „kurzistohodin“. 
 
V roce 2018 klub uspořádal 9. ročník závodu o Drahelskou tlapku, kterého se 
zúčastnilo 46 závodních týmů. Dále se uskutečnil 6.10.2018 Den otevřených dveří, 
aneb Psí den, kterého se odhadem zúčastnilo 100 zájemců. 
 
Usnesení č. 05-01/2019/ČS ze dne 23.3.2019 
Členská schůze po projednání 
bere na vědomí   vyhodnocení kurzů a činností klubu za rok 2018, 
ukládá   výboru klubu zpracovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření klubu za rok 
2018 do 15.6.2019,  
a ukládá   výboru klubu předložit zpracovanou výroční zprávu Městskému úřadu 
Rudná a Obecnímu úřadu Drahelčice nejpozději do 30.6.2019. 
 
 

Bod č. 6 – Výcvikové kurzy v roce 2019 

 
Projednání:  
V letošním roce budou opět probíhat kurzy miniškolička, základní poslušnost pro 
juniory, poslušnost pro dospělé psy, výcvik obrany a výcvik agility. Dále dle potřeby 
bude probíhat i individuální trénink. 
E. Černá předběžně projednala s K. Jaškovou návrh vedení výcviku loveckých psů. 
S E. Černou budou postupně dohodnuty podmínky realizace tohoto kurzu.  
K.Lerlová informovala o plánu výcviku agility, hoopers, klikrtréning a dogdancing na 
rok 2019. 
 
R. Horáková informovala o týdenním plánu dílčích výcvikových kurzů: 
Pondělí – agility – V. Čištínová 

4 



Úterý odpoledne – agility – K. Lerlová – hodina začátečníků a hodina pokročilých 
agility, hodina hoopers 
Středa – celý den – obrany J. Mach 
Čtvrtek – odpoledne – výcvik – K. Jašková – uzavřená hodina pro členy klubu 
Pátek – individuální výcvik - H. Freundenfeldová, obrany – L. Chrást 
Sobota – dopoledne – základní výcvik 
Neděle – dopoledne – agility K. Lerlová – výcvik klikrtréning a dog dancing 
Neděle – odpoledne – obrany - L. Chrást 
 
R. Horáková předložila návrh na pořízení služby poskytující rezervační systém pro 
kynologická cvičiště - http://dogres.cz/. V rámci této služby si budou moci lektoři 
vypisovat vlastní tréninkové hodiny, dny, intenzivky atp. včetně omezení, do kdy je 
možno se přihlásit nebo odhlásit. Členové / kurzisti dostanou unikátní kód, pomocí 
kterého se přihlašují na tréninky. Zároveň lze hlídat i přiřazené kredit (platby), 
kterými platí za tréninky. Systém poskytuje kreditový systém plateb – kurzisti mají 
potřebný počet kreditů, ze kterého se pak odečítají body za tréninky. Systém je 
propojen na Google a Facebook. 
 
Usnesení č. 06-01/2019/ČS ze dne 23.3.2019 
Členská schůze po projednání 
bere na vědomí   informaci o výcvikových kurzech na rok 2019, 
souhlasí   s poskytováním nového kurzu pro lovecké psy, 
ukládá   R.Horákové dojednat s E. Černou detaily realizace kurzu pro lovecké psy, 
ukládá   K. Lerlové zpracovat letáčky a informace na web o trénincích hoopers a 
klikrtréning, 
schvaluje   týdenní plán konání dílčích výcvikových kurzů,  
a ukládá   výboru klubu zajistit publikaci informací o nových kurzech na webu klubu. 
 
 

Bod č. 7 – Klubová činnost v roce 2019 

 
Projednání: 
R. Horáková informovala o připravovaných aktivitách v roce 2019. 
 
27. dubna závod O Drahelskou tlapku – 10. ročník  
sponzoři: RobiMaus, HUSSE, Spokojené zvíře, Zelenina Pražma, Veterina Petra, 
GoodDogs, Tenisový klub LTC Rudná, Nakladatelství PLOT 
Dotace od Středočeského kraje 
Role členů klubu budou postupně sděleny všem emailem. 
 
Psí den – Jarmark: vybrat termín – 5.10.2019 
Předběžně je počítáno se stánky: RobiMaus Rudná, Fordogs Svárov, Voříškov, 
Veterina Petra Rudná, Spokojené zvíře Rudná, GoodDogs, HUSSE. 
V rámci programu budou ukázky dílčích dovedností členů klubu – je nutné již nyní 
připravovat program a secvičovat ukázku. Dále K. Jašková zjistí časové možnosti J. 
Macha či případně jeho kurzistů. Dále se R. Horáková pokusí sjednat ukázku nácviku 
záchranařiny.  
 
R. Horáková přednesla možnost uspořádání stopařského semináře vedený paní 
Agnieszkou Kierzenkowskou. K. Jašková se dotázala, zda budou vedeny stopy podle 
NZŘ nebo podle mezinárodního ZŘ. R. Horáková zjistí detaily. 
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K. Lerlová přednesla nabídku na uspořádání semináře dogfitness - cvičení na 
balónech a fitness cvičení pro psy. Seminář by se mohl uskutečnit v květnu, 
pravděpodobně 8.5. K. Lerlová, zašle podrobnosti k semináři. 
 
Usnesení č. 07-01/2019/ČS ze dne 23.3.2019 
Členská schůze pro projednání  
souhlasí    s plánem klubových činností v roce 2019, 
ukládá   výboru klubu organizačně zabezpečit a uspořádat 10. ročník Tlapky, 
ukládá   výboru klubu organizačně zabezpečit a uspořádat Psí den - Jarmark, 
ukládá   všem členům klubu aktivně se podílet na přípravě programu a ukázkách 
kynologických dovedností, 
ukládá   R. Horákové zjistit podrobnosti a možnosti uspořádání stopařského 
semináře, 
ukládá   K.Lerlové připravit a zrealizovat seminář dogfitness. 
 
 

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. 
První brigáda v tomto roce je plánována 6. dubna od 11,30 do 14,00 hodin.   
Informace o hlavních aktivitách v rámci brigádnické činnost v letošním roce. Činnosti 
budou  zaměřeny na konečné celkové úpravy klubovny, vybudování převisu střechy 
na kontejneru, kultivace pozemku, 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. 
 
Usnesení č. 08-01/2019/ČS ze dne 23.3.2019 
Členská schůze po projednání  
bere na vědomí   informace o brigádnické činnosti, 
a ukládá   výboru klubu informovat členy klubu o plánovaných brigádách v roce 2019 
dle „Pravidel pro brigádnickou činnost“. 
 
 

Bod č. 9 – Poskytnutí finančních podpor  

 
Projednání: 
R. Horáková informovala, že na konci loňského roku byly podány žádosti o finanční 
podporu na město Rudná na zakoupení nových výcvikových pomůcek ve výši 18.000,- 
Kč a na obec Drahelčice na zakoupení nových výcvikových pomůcek na výcvik obran 
ve výši 12.000,- Kč. S obcí Drahelčice byla již podepsána smlouva o podpoře, ve které 
obec poskytla klubu finanční podporu ve výši 12.000,- Kč. 
Dle informací zveřejněných na webových stránkách města Rudná, budou finanční 
podpory pro spolky a zájmové kroužky projednávány na nadcházejícím zasedání 
zastupitelstva, které zasedá 27.3.2019. Klubu je navrhováno poskytnou finanční 
podporu ve výši 10.000,- Kč. 
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Dále v lednu 2019 byla podána žádost o poskytnutí dotace z fondu hejtmanky 
Středočeského kraje na podporu vybudování zázemí pro závodníky a organizátory 
Drahelské tlapky a na zabezpečení občerstvení pro závodníky. Žádost byla podána na 
podporu ve výši 20.000,-Kč. Se Středočeským krajem byla již podepsána smlouva o 
podpoře ve výši 10.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 09-01/2019/ČS ze dne 23.3.2019 
Členská schůze pro projednání  
bere na vědomí   informace o poskytnutí finančních podpor, 
a ukládá   hospodářce klubu řádně evidovat příjmy a výdaje v souladu s pravidly 
poskytnutých finančních podpor a vyúčtovat přidělené dotace ve stanovených 
termínech. 
 
 

Bod č. 10 – Rozpočet na rok 2019 

 
Projednání: 
K. Zavadilová seznámila přítomné s rozpočtem na rok 2019. Z roku 2018 bylo 
převedeno 58.796,69 Kč.  
Stav pokladny ke dni 28. února 2019: 39.966,00 Kč 
Stav bankovního účtu ke dni 28. února 2019 6.308,92 Kč 
V roce 2019 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, úprava interiéru včetně nákupu nábytku) 

- nátěr venkovního pláště malé úschovny pomůcek (červená)  
- kontejner (zelený): pokrytí a současně prodloužení střechy směrem nad plot 

k potoku z důvodu vybudování krytého místa pro odkládání věcí 
- nákup výcvikových pomůcek na výcvik obran, poslušnosti a agility  
- zakoupení mobilního inventáře pro zajištění zázemí při konaných sportovních 

akcí klubu 
- nákup informační tabule – viz naučné stezky rozmístěné v Rudné 
- výroba plastového poutače „Kynologický klub“ na střechu klubovny 

 
J. Benda navrhl přesunout betonové piloty, které by byly rozmístěny okolo ohniště. 
Dále byla diskutována celková likvidace betonových sloupů. K. Zavadilová kontaktuje 
firmu Švestka se žádostí o nacenění odvozu a likvidace předmětných betonových 
sloupů. 
R. Horáková navrhla pořízení velkého hrnce na vaření - hrnec na guláš - z důvodu 
přípravy občerstvení pro účastníky závodu o Drahelskou tlapku. V případě, že nebude 
nalezeno vhodná zápůjčka kuchyňského náčiní, bude toto zakoupeno. 
 
 
Předpokládané příjmy: 
Položka  Částka v Kč 

Převod zůstatku z roku 2018 78.796,69 Kč  

Členské příspěvky 8.000,- Kč 

Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti 95.000,- Kč 

Vlastní činnost – agility 40.000,- Kč 

Vlastní činnost – výcvik obran 10.000,- Kč 

Vlastní činnost – výcvik loveckých psů 5.000,- Kč 
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Vlastní činnost – individuální tréning 7.000,- Kč 

Poplatky za pořádané soutěže a další aktivity 10.000,- Kč 

Příspěvek na činnost od města Rudná 10.000,- Kč 

Příspěvek na činnost od obce Drahelčice 12.000,- Kč 

Příspěvek na činnost od Středočeského kraje 10.000,- Kč 

Kladné úroky 2,- Kč 

Celková výše předpokládaných příjmů činní 285.798,69 Kč 

 
Předpokládané výdaje: 
Položka  Částka v Kč 

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

Bankovní poplatky 600,- Kč 

Spotřební materiál (PPV, VPD, lepidla, odp.pytle, atd.) 5.000,- Kč 

Nákup opravných materiálů, barev, ředidel, desinfek.prostř. 10.000,- Kč 

Pohonné hmoty a provozní kapaliny a propanbutan, včetně 

servisu sekačky, traktůrku a benzinové kosy 

10.000,- Kč 

Mzdové náklady 100.000,- Kč 

Občerstvení (repre fond) 5.000,- Kč 

Propagační materiály 2.000,- Kč 

Informační tabule a poutače 10.000,- Kč 

Oprava klubovny a úschoven (dokončení venkovních úprav, 

nákup nábytku) 

15.000,- Kč 

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

Využití příspěvku na činnost: města Rudná – nákup překážek 

pro všestranný výcvik psa 

15.000,- Kč 

Využití příspěvku na činnost: obec Drahelčice – nákup 

výcvikových pomůcek na obrany 

14.000,- Kč 

Využití příspěvku na činnost: Středočeský kraj - mobilní 

přístřešek pro zázemí a zajištění realizace akce 

35.000,- Kč 

Náklady na pořádání soutěží a další aktivity 10.000,- Kč 

Členský příspěvek MAS Jihozápad 500,- Kč 

Dar psím útulkům 3.000,- Kč 

Celková výše předpokládaných výdajů činní 253.100,- Kč 

 
Usnesení č. 10-01/2019/ČS ze dne 23.3.2019 
Členská schůze po projednání  
schvaluje   plán rozpočtu na rok 2019, 
souhlasí   s navrženými účetními položkami a plánem všech výdajů, 
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ukládá   K. Zavadilové zajistit finanční nabídku na likvidaci betonových sloupů. 
 
 

Bod č. 11–Diskuze 

 
- K. Jašková se dotázala, kdo má nyní v držení poplašnou pistoli, neboť potřebuje 

připravit psa na zkoušky. M.Fojt bude nápomocen při střelbě. 
- L. Kotoučková informovala, že v den konání závodu o Drahelskou tlapku 

nebude. 
- Obec Drahelčice vyzvala náš spolek k účasti na setkání zástupců všech spolků 

aktivně působících v obci. Setkání se koná v pondělí 25.3. od 18:30 v zasedací 
místnosti obce. Za KKDR se bude účastnit H. Freudenfeldová. 

- K. Zavadilová informovala, že se neustále snaží dovolat pan faráři Vehovskému 
ohledně zjištění aktuálního stavu projednávání nájemního vztahu na arcidiecézi. 
Bohužel se nedaří s panem farářem spojit. 

- K. Zavadilová informovala o stavu jednání pana starosty Kocmana s ŘSD 
k možnosti přívodu elektřiny na pozemek. Zatím také bez pozitivních výsledků.  

- K. Jašková upozornila, že je již potřeba připravovat plán výcvikových dní o 
prázdninách. 

- K. Jašková navrhla nyní zrušit výcvik během velikonočních svátků. 
 
Usnesení č. 11-01/2019/ČS ze dne 23.3.2019 
Členská schůze po projednání  
ukládá   všem lektorům zpracovat plán výcvikových dnů během letních prázdnin, 
souhlasí   se zrušením výcviku během velikonočních svátků. 
 
 
 
Schůze byla ukončena v 15:50 hod. 
 
 
 
Přílohy k zápisu:  
Příloha č. 1 - Prezenční listina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatel: Hana Freudenfeldová            Ověřovatel: Renata Horáková 
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