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Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice – 

Rudná, z.s. 

ze dne 6. června 2020 

 
 

Program:  

1. Volba zapisovatele a ověřovatele 
2. Schválení programu 

3. Účetní uzávěrka 2019 
4. Závěrečná revizní zpráva 2019 
5. Vyhodnocení kurzů a činností v roce 2019 

6. Výsledky hlasování per rollam 
7. Výcvikové kurzy v roce 2020 a rezervační systém – vyhodnocení pilotního 

provozu 
8. Klubová činnost v roce 2020 
9. Brigádnická činnost 

10.Poskytnutí finančních podpor 
11.Rozpočet na rok 2020 a dopady zákona o EET 

12.Diskuze 
 

Členská schůze byla zahájena ve 13:40 hod. v areálu kynologického cvičiště. Na schůzi 
bylo přítomno celkem 14 členů (příloha č. 1). Celkový počet členů klubu je k dnešnímu 
dni 19 řádných členů, z toho 18 členů s hlasovacím právem. 

 
Přítomni:  

J. Benda, D. Dohnalová, P. Ďuranová, H. Freudenfeldová, R. Horáková,  
K. Jašková, M. Ježek, A. Koláčný, A. Kopejtková, M. Kotrbová, M. Petriková,  
L. Švarcová, D. Vlčková, K. Zavadilová 

 
Omluveni:  

J. Fišer, L. Kotoučková, M. Fojt, E. Černá, L. Chrást 
 
Host:  

V. Čištínová 
 

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. 01-01/2020/ČS ze dne 6.6.2020 
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 seznámila přítomné s návrhem programu: 
 

1. Účetní uzávěrka 2019 
2. Závěrečná revizní zpráva 2019 

3. Vyhodnocení kurzů a činností v roce 2019 
4. Výsledky hlasování per rollam 
5. Výcvikové kurzy v roce 2020 a rezervační systém – vyhodnocení pilotního 

provozu 
6. Klubová činnost v roce 2020 

7. Brigádnická činnost 
8. Poskytnutí finančních podpor 
9. Rozpočet na rok 2020 a dopady zákona o EET 

10. Diskuze 
 

Usnesení č. 02-01/2020/ČS ze dne 6.6.2020 
Členská schůze po projednání:  

schvaluje   program jednání členské schůze.  
 

Bod č. 3 – Účetní uzávěrka 2019 

 
Projednání: 

K. Jašková informovala přítomné o stavu finanční hotovosti v pokladně a na bankovním 
účtu ke dni 31.12.2019. 

 
Stav hotovosti v pokladně: 52.161 Kč 

Stav bankovního účtu: 8.124,35   

Celkem 60.285,35 Kč 

 

Struktura příjmů 2019: 

Položka  Plánovaná výše Aktuální 

Částka v Kč 

Sníženo / 

navýšeno 

Převod zůstatku z roku 2018 78.796,69 Kč  78.796,69 Kč 0,- Kč 

Členské příspěvky 8.000,- Kč 7.750,- Kč -250,-Kč 

Vlastní činnost – školička a výcvik 

poslušnosti 
95.000,- Kč 83.260,- Kč -11.740,- Kč 

Vlastní činnost – agility 40.000,- Kč 39.200,- Kč -800,- Kč 

Vlastní činnost – výcvik obran 10.000,- Kč 4.600,- Kč -5.400,- Kč 

Vlastní činnost – výcvik loveckých 

psů 
5.000,- Kč 0,- Kč -5.000,- Kč 

Vlastní činnost – individuální 

tréning 
7.000,- Kč 4.200,- Kč -2.800,- Kč 
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Položka  Plánovaná výše Aktuální 

Částka v Kč 

Sníženo / 

navýšeno 

Poplatky za pořádané soutěže a 

další aktivity 
10.000,- Kč 4.120,- Kč -5.880,- Kč 

Příspěvek na činnost od města 

Rudná 
10.000,- Kč 10.000,- Kč 0,- Kč 

Příspěvek na činnost od obce 

Drahelčice 
12.000,- Kč 12.000,- Kč 0,- Kč 

Příspěvek na činnost od 

Středočeského kraje 
10.000,- Kč 10.000,- Kč 0,- Kč 

Kladné úroky 2,- Kč 2,06 Kč +0,06 Kč 

Vrácení přeplatku – hoopers a za 

občerstvení 
0,- Kč 597,- Kč +597,- Kč 

Poplatky za stopařský seminář 0,- Kč 11.000,- Kč +11.000,- Kč 

Celková výše předpokládaných 

příjmů činní 
285.798,69 Kč 265.525,75 Kč -23.472,94 Kč 

 

Struktura výdajů 2019: 

Položka  Plánovaná výše Aktuální 

Částka 

Sníženo / 

navýšeno 

Provozní náklady klubu 

(webhosting, publikace, atd.) 
3.000,- Kč 4.026,- Kč +1.026,- Kč 

Bankovní poplatky 600,- Kč 827,- Kč +227,- Kč 

Spotřební materiál (PPV, VPD, 

lepidla, odp.pytle, atd.) 
5.000,- Kč 0,- Kč -5.000,- Kč 

Nákup opravných materiálů, barev, 

ředidel, desinfek.prostř. 
10.000,- Kč 0,- Kč -10.000,- Kč 

Pohonné hmoty a provozní kapaliny 

a propanbutan, včetně servisu 

sekačky, traktůrku a benzinové 

kosy 

10.000,- Kč 3.487,- Kč -6.513,- Kč 

Mzdové náklady 100.000,- Kč 90.295,- Kč -9.705,- Kč 

Občerstvení (repre fond) 5.000,- Kč 4.837,40 Kč -162,60 Kč 

Propagační materiály a zboží 2.000,- Kč 0,- Kč -2.000,- Kč 

Informační tabule a poutače 10.000,- Kč 0,- Kč -10.000,- Kč 

Oprava klubovny a úschoven 

(dokončení venkovních úprav, 

nákup nábytku) 

15.000,- Kč 4.830,- Kč -10.170,- Kč 
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Položka  Plánovaná výše Aktuální 

Částka 

Sníženo / 

navýšeno 

Nákup a oprava překážek, včetně 

nákupu kyn. pomůcek 
15.000,- Kč 5.433,- Kč -9.567,- Kč 

Využití příspěvku na činnost: města 

Rudná – nákup překážek pro 

všestranný výcvik psa 

15.000,- Kč 12.640,- Kč -2.360,- Kč 

Využití příspěvku na činnost: obec 

Drahelčice – nákup výcvikových 

pomůcek na obrany 

14.000,- Kč 14.664,- Kč +664,-Kč 

Využití příspěvku na činnost: 

Středočeský kraj - mobilní 

přístřešek pro zázemí a zajištění 

realizace akce 

35.000,- Kč 32.298,- Kč -2.702,- Kč 

Náklady na pořádání soutěží a další 

aktivity 
10.000,- Kč 0,- Kč -10.000,- Kč 

Členský příspěvek MAS Jihozápad 500,- Kč 500,- Kč 0,- Kč 

Dar psím útulkům 3.000,- Kč 0,- Kč -3.000,- Kč 

Úprava pozemku 0,- Kč 7.403,- Kč +7.403,- Kč 

Vrácení přeplatku - stopařský 

seminář 
0,- Kč 1.000,- Kč +1.000,- Kč 

Uspořádání stopařského semináře 0,- Kč 23.000,- Kč +23.000,- Kč 

Celková výše předpokládaných 

výdajů činní 
253.100,-Kč 205.240,40 Kč -47.859,60 Kč 

 

Celkové příjmy:  265.525,75 Kč  

Celkové výdaje:   205.240,40 Kč  

V roce 2019 hospodařil klub se ziskem  60.285,35 Kč 

 

V únoru 2020 byla podána na Finanční úřad pro Prahu západ informace o nezdanitelných 
příjmech klubu za rok 2019. 

 
Usnesení č. 03-01/2020/ČS ze dne 6.6.2020 
Členská schůze po projednání  

bere na vědomí a schvaluje   předloženou účetní závěrku za rok 2019. 
 

Bod č. 4 – Závěrečná revizní zpráva 

 

Projednání: 
Revizní zprávu M. Fojta prezentovala K. Zavadilová Revizní zpráva byla zpracována za 

období 1.1. – 31.12.2019. Tato zpráva tvoří přílohu zápisu. Aktualizovaná evidence 
majetku byla provedena ke dni 31.12.2019 a je součástí revizní zprávy. 
Informace revizora klubu:  
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- Příjmová situace není tak příznivá, jako v minulých letech. 
- Tabulka s majetkem byla aktualizovaná 

Dále R. Horáková sdělila požadavek revizora M. Fojta, aby mu byly zasílány faktury 
z důvodu zavedení nových položek v evidenci majetku. 
 

Usnesení č. 04-01/2020/ČS ze dne 6.6.2020 
Členská schůze po projednání 

Bere na vědomí   projednanou revizní zprávu a evidenci majetku, 
ukládá revizorovi klubu připravit revizní zprávu a aktualizaci evidence majetku na příští 
členskou schůzi, 

a ukládá   hospodářce klubu zasílat revizorovi všechny faktury. 
 

Bod č. 5 - Vyhodnocení kurzů a činností v roce 2019 

 

Projednání: 
R. Horáková informovala přítomné o návštěvnosti jednotlivých kurzů v roce 2019. 

Jubilejní 10. ročník závodu O Drahelskou tlapku se konal 27. dubna 2019, zúčastnilo se 
32 týmů. 

Den otevřených dveří, aneb Psí den, se z důvodu velmi nepříznivého počasí nekonal. 

Dále na konci listopadu byl uspořádán víkendový stopařský seminář. Praktické části se 
zúčastnilo 6 týmů a teoretické části se zúčastnilo 15 zájemců.  

 
Usnesení č. 05-01/2020/ČS ze dne 6.6.2020 
Členská schůze po projednání 

bere na vědomí   vyhodnocení kurzů a činností klubu za rok 2019, 
ukládá   výboru klubu zpracovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření klubu za rok 

2019 do 25.6.2020, 
a ukládá   výboru klubu předložit zpracovanou výroční zprávu Městskému úřadu Rudná 

a Obecnímu úřadu Drahelčice nejpozději do 30.6. 2020. 
 

Bod č. 6 – Výsledky hlasování per rollam 

 
Projednání: 

Během ledna se konalo několik hlasování per rollam. Pro schválení jednotlivých 
předložených bodů s o hledem na počet členů klubu (19) je nutný souhlas minimálně 

10 členů. 
 

1) Stopařský seminář 

Dne 13.1. byla rozeslána žádost o vyjádření se k uspořádání stopařského semináře 
s Agnieszkou během jara. Termín pro vyjádření se byl stanoven do 19.1. do 12 hod. Do 

stanoveného termínu se vyjádřili členové takto: 
 

Pro Proti zdržel se 

4 4 11 

 
Znovu konání semináře nebylo schváleno. 
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2) Lovecký výcvik 

Dne 20.1. byla po odsouhlasení podmínek s Mysliveckým sdružením Úhonice rozeslána 

žádost o schválení výcviku loveckých psů a jeho zařazení do portfolia výcvikových 
aktivit. Termín pro vyjádření se byl stanoven do 24.1. do 21 hod. Do stanoveného 
termínu se vyjádřili členové takto: 

 

Pro Proti zdržel se 

9 0 10 

 
Lovecký výcvik nebyl schválen. 
 

3) Lovecký výcvik 

Dne 27.1. byla opětovně rozeslána žádost o schválení výcviku loveckých psů a jeho 

zařazení do portfolia výcvikových aktivit. Termín pro vyjádření se byl stanoven do 31.1. 
do 21 hod. Do stanoveného termínu se vyjádřili členové takto: 

 

Pro Proti zdržel se 

13 1 5 

Lovecký výcvik byl schválen. 

 
Usnesení č. 06-01/2020/ČS ze dne 6.6.2020 
Členská schůze po projednání 

bere na vědomí  informaci o výsledcích hlasování per rollam. 
 

Bod č. 7 – Výcvikové kurzy v roce 2020 a rezervační systém – vyhodnocení 

pilotního provozu 

 
Projednání: 

R. Horáková informovala o pilotním provozu rezervačního systému. 
V rezervačním systému jsou nabízeny tyto druhy sportů: 

 Agility  

 Dog dancing  
 Dog frisbee  

 Hoopers  
 Individuál.tréning  
 Klikr tréning  

 Lovecký výcvik  
 Mini školička  

 Nosework  
 Obedience  
 Obrany  

 Poslušnost  
 Skoková gymnastika  

 Školička  
 Stopy  
 Ukázková hodina  

 Výstavy 
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Při čemž dle naši webových stránek se jednotlivé druhy sportu dále člení: 
 

Ukázková hodina 

Rozdělení: 

štěňata: do 6-ti měsíců věku psa - MINIŠKOLIČKA  

štěňata: od 6-ti měsíců věku psa – ŠKOLIČKA 

dospělí: cca od 18 měsíců věku psa - DOSPĚLÍ 

 

Miniškolička - výcvik pro nejmladší štěňata 

Rozdělení: 

štěňata: do 6-ti měsíců věku psa 

Začátečníci: ti, kdo mají svého prvního psa, popř. ti, kdo již nějakého pejska měli, ale 

začínají od začátku.  

Pokročilí: ti, kdo již umí pejska přivolat, posadit a položit a pejsek už umí trošku chodit 
na vodítku. 

 

Školička – výcvik základní poslušnosti 

Rozdělení: 

malá plemena – začátečníci a pokročilí  

ostatní plemena – pokročilí i začátečníci 

malá plemena: očekávaná kohoutková výška v dospělosti 35 cm  

Začátečníci: ti, kdo mají svého prvního psa, popř. ti, kdo již nějakého pejska měli, ale 

začínají od začátku. 

Pokročilí: ti, kdo již umí pejska přivolat, posadit, položit a odložit alespoň na 20 vteřin. 

Pejsek umí chodit na vodítku.  

 

Výcvik poslušnosti 

Rozdělení: 

kondiční výcvik: ti, kteří chtějí upevňovat povelovou techniku s cílem mít doma slušně 

vychovaného a poslušného pejska. 

příprava na zkoušky: ti, kdo chtějí cvičit podle zkušebních řádů s cílem absolvovat někdy 
nějakou zkoušku.  

Nosework 

Rozdělení: 

Začátečníci: ti, kteří mají zájem o tento kynologický sport a nemají ještě žádné 
zkušenosti s pachovými pracemi.  

Pokročilí: ti, kdo již mají základní zkušenosti s pachovými pracemi, pejsek už umí 

vyhledávat pachy, nebo předměty. 
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Agility , Hoopers, 

bez členění 

 

Obedience 

Rozdělení: 

Začátečníci: ti, kteří mají zájem o tento kynologický sport a nemají ještě žádné 
zkušenosti.  

Pokročilí: ti, kdo již mají základní zkušenosti a už mají zažité cviky z kategorie OB-Z. 

 

Výcvik pro lovecké psy 

Příprava na bonitaci OVVR, ZV a WT 

Rozdělení: 

štěňata - do 11-ti měsíců věku psa: tomto kurzu se hlavně věnujeme řádné socializaci 
a základním povelům. Základní dovedností je aport. Pro začínající štěňátka začínáme s 
aportem dummy, zvykáme na pach zvěře a střelbu. Cílem kurzu je naučit psovoda, jak 

zvládat nácvik základních povelů a jak správně komunikovat se svým psem s cílem 
vychovat ovladatelného psa, připraveného na základy lovecké práce. V kurzu je kladen 

důraz na přivolání psa, aport, chůzi na vodítku, správnou reakci na střelbu, vstup do 
vody a plavání, základní příprava na WT (working testy). Nutné i začít se základy povelů 

s píšťalkou. Kurz je veden vždy s pozitivní motivací. V rámci kurzu i teoretická příprava 
psovoda (vůdce). 

Začátečníci: příprava na bonitaci pro Ověření vrozených vlastností retrieverů (OVVR) 

nebo Zkoušky vloh (ZV) – možno zakončit zkouškou OVVR, ZV případně přípravou na 
WT (working testy). Základem je naučit se zvládat nácvik základních povelů a správnou 

komunikaci se svým psem zejména na píšťalku, dobrý aport, základy lovecké práce, 
nácvik správné reakce na střelbu, plavání, základní příprava na WT (working testy). 
Možná práce se zvěří, pokud pes zvládá dobře aport. Kurz je veden vždy s pozitivní 

motivací. V rámci kurzu i teoretická příprava psovoda (vůdce). 

Pokročilí: Zájemci o WT (working testy) nebo v případě zájmu kombinace s loveckým 

výcvikem. Podmínkou je, že pes dobře aportuje dummy případně zvěř, má zvládnutou 
základní poslušnost na píšťalku, dobře plave a je ovladatelný i bez vodítka. Nesmí být 
agresivní. 

 

Po projednání bylo odsouhlaseno, že podrobné popisy u jednotlivých druhů sportů se 

upraví takto: 

Ukázková hodina se nebude dále podrobně členit.  

Miniškolička – výcvik pro nejmladší štěňata se nebude dále členit. 

Školička – výcvik základní poslušnosti – bude členěn na: 

Malá plemena 

Ostatní plemena – začátečníci 

Ostatní plemena – mírně pokročilí 

Ostatní plemena - pokročilí 

U výcviku poslušnosti bude kategorie příprava na zkoušky změněna na práci bez 
vodítka. 
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Agility, Hoopers, 

Rozdělení: 

Začátečníci: ti, kteří mají zájem o tento kynologický sport a nemají ještě žádné 
zkušenosti.  

závodníci: ti, kdo již mají základní zkušenosti a už mají zažité cviky z kategorie OB-Z. 

Ostatní členění jednotlivých sportů zůstává beze změny. 

 

Dále přednesla H. Freudenfeldová návrh na zařazení nového sport – treibballu. Jedná 
se o sport, ve kterém se pes snaží gymnastické míče přemístit do stanoveného prostoru 
– brány. Jedná se o disciplínu prohlubující dovednosti z poslušnosti. 

Proběhla diskuze nad stanovení parametrů pro realizaci tohoto nového sportu. H. 
Freudenfeldová konstatovala, že během výcvikové hodiny můžou trénovat až 4 psi a 

navrhla platby za výcvikovou hodinu stanovit identicky jako u poslušnosti, tedy 100,- 
Kč. 

Členská schůze souhlasila s tímto návrhem. Nový sportu bude zařazen do portfolia 

poskytovaných služeb po té, co budou H. Freudenfeldovou dodány popisy, které se mají 
zveřejnit na webových stránkách klubu. 

Je potřeba sjednotit podrobnější informace uveřejněné na webových stránkách klubu 
s členěním, které se následně používá v rezervačním systému. 

Dále R. Horáková informovala o různých formách evidence plateb v rezervačním 
systému.  

Druh platby za kurzy.  

Systém nabízí: 

Pro členy – kreditový systém 

Pro členy – platba předem na účet / hotově 

Pro členy – zdarma 

Pro všechny – platba předem na účet / hotově 

Pro všechny – zcela zdarma 

Není možné, aby na výcvik, který je vypsán kreditově, přišli lidi, kteří nemají nabité 

kredity a zaplatili na místě. Způsobujete problémy s vedením účetnictví a se samotnou 
evidencí. Proto byl přijat návrh na upravu textace o připsání kreditů, nebo pokud se 
někdo takový předem ozve, tak lektor vypíše jen pro takou osobu samostatnou hodinu, 

kde uvede, že dotyčný zaplatí na místě hotově (Pro členy – platba předem na účet / 
hotově  -  metoda platby HOTOVĚ). V takovém případě pak po hodině je nutné 

v systému zaznamenat, že daná osoba zaplatila a peníze je nutné odvést Katce J. do 
pokladny. 

Zároveň bylo odsouhlasena změna textace u délky evidování platby na uživatelský účet 

kurzisty. Nyní je v pravidlech stanovena doba 3 dnů, na návrh bude doba zkrácena na 
2 dny. 

Rušení hodin 

Vypsanou výcvikovou hodinu lze zrušit do 23:29 téhož dne. Pokud se tak stane, tak 
všem přihlášeným nebudou upsány kredity.  
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Dále v informacích pro kurzisty máme uvedeno, že pokud není alespoň z poloviny 
naplněn, může výcvikář hodinu zrušit. Opět kredity pro kurzisty nebudou odečteny. Při 

zrušení hodiny je kurzistovi odeslán ze systému informativní email. 

 

Pravidla pro placení hodin výcvikářům: 

Pokud nebude výcviková hodina obsazena alespoň 2 kurzisty, tak hodina nebude 
lektorovi proplacena. To platí i v případě, že bude vypsána hodina s druhem platby 

hotově. Pokud v systému nebude výcvikářem potvrzeno, že dotyčný kurzista zaplatil, 
pak se bere, že kurzista na výcvik nedorazil. 

Toto pravidlo neplatí pro individuálky. 

 

Výcvikáři:  

Dana Dohnalová 
Eva Černá 
Hanka Freudenfeldová 

Katka Jašková 
Katka Lerlová 

Láďa Chrást 
Míra Fojt 

Peter Novota 
Renata Horáková 
Vlaďka Čištínová 

 
Usnesení č. 07-01/2020/ČS ze dne 6.6.2020 

Členská schůze pro projednání  
souhlasí    s vyhodnocení pilotního provozu rezervačního sytému, 
ukládá   R. Horákové provést textační změny na webových stránkách u dílčích sportů 

dle projednaných návrhů, 
ukládá   R. Horákové provést změnit dobu trvání připsání platby ze 3 dnů na 2 dny, 

ukládá   H. Freudenfeldové připravit popis triebballu a ten zaslat výboru klubu ke 
zveřejnění. 
 

Bod č. 8 – Klubová činnost v roce 2020 

 
Projednání: 
K. Zavadilová informovala o plánovaných činnostech klubu. Bohužel z důvodu 

vyhlášeného nouzového stavu spojeného s epidemii koronaviru byl zrušen závod o 
Drahelskou tlapku. 

M. Ježek navrhl, že závod o Drahelskou tlapku by mohl být uspořádán na konci srpna 
letošního roku. K danému návrhu proběhla mezi členy diskuze, v rámci které byly 
zhodnoceny předcházející ročníky, jednak z pohledu časové náročnosti a nákladů 

(finančních i nefinančních) spojených se zajištěním závodu a dále i z pohledu četnosti 
návštěvníků v jednotlivých letech. Vzhledem k tomu, že na první ročníky se dostavovalo 

cca 60 týmů a zájem byl veliký, poslední ročníky účast klesla na polovinu týmů. Dále V. 
Čištínová upozornila, že na přelomu měsíců srpen / září probíhají různé kynologické 
akce, což by mohlo snížit ještě zájem o závod. Po projednání bylo rozhodnuto, že 

v letošním roce se závod o Drahelskou tlapku neuspořádá. 
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P. Ďuranová informovala, že na 19.9 2020 obec Drahelčice připravuje  Drahelčické 
posvícení, v rámci kterého je pro KKDR alokován časový blok na vystoupení. Blok počítá 

cca s 20 minutovým vystoupením klubových psů. Vzhledem k velkému úspěchu 
vystoupení pudlíků v MŠ Třebotov je velice žádáno toto vystoupení. Proto na posvícení 
bude účinkovat D. Dohnalová se svými pudlíky a dále bylo dojednáno, že K.Jašková a 

M.Petriková připraví krátkou ukázku poslušnosti. 

K. Zavadilová informovala, že dne 3.10.2020 proběhne Psí den / Jarmark. Bude změněn 

koncept psího dne tak, že nyní budou určena jednotlivá stanoviště s různými aktivitami, 
které budou návštěvníci muset splnit, aby dostali voucher na pohoštění či nějakou 
výhru. 

Součástí psího dne bude opět jarmark. Budou osloveni útulky, které klub podporuje, 
dále stánky s keramikou, doplňky, krmením, palmlsky, oblečky. Dále bude oslovena 

Veterina Jinočany. 

 

Usnesení č. 08-01/2020/ČS ze dne 6.6.2020 

Členská schůze pro projednání  
souhlasí    s plánem klubové činnosti na rok 2020, 

nesouhlasí   s uspořádáním závodu o Drahelskou tlapku v náhradním termínu 
v letošním roce, 

ukládá   výboru klubu zahájit realizační práce na uspořádání Psího dne, 
ukládá   D. Dohnalové, K. Jaškové a M. Petriková zajistit vystoupení na Drahelčické 
posvícení. 

 

Bod č. 9 – Brigádnická činnost 

 
Projednání: 

Předsedkyně informovala o průběhu brigád v areálu cvičiště. 
Pokud člen nemá možnost odpracovat brigádnické hodiny ve vyhlášených termínech, je 

možnost po předchozí dohodě vykonávat potřebné práce v jiných termínech. 

Informace o hlavních aktivitách v rámci brigádnické činnost v letošním roce. Činnosti 
budou zaměřeny na konečné celkové úpravy klubovny, kultivace pozemku, opravy a 

údržba překážek a výcvikových pomůcek, výkopové a stavební práce související se 
zavedením elektřiny na pozemek a další práce vyplývající z provozních potřeb v areálu. 

Brigády budou vyhlašovány podle počasí v červnu až listopadu dle potřeby a 
plánovaných aktivit. 
 

Usnesení č. 09-01/2020/ČS ze dne 6.6.2020 
Členská schůze po projednání  

Bere na vědomí   informace o brigádnické činnosti, 
a ukládá   výboru klubu informovat členy klubu o plánovaných brigádách v roce 2020 
dle „Pravidel pro brigádnickou činnost“. 

 

Bod č. 10 – Poskytnutí finančních podpor 

 
Projednání: 

R. Horáková informovala o podání žádostí o podporu na činnost na obec Drahelčice ve 
výši 12.000,- Kč na nákup 4 ks přenosných teleskopických reflektorů včetně 

příslušenství a na nové vybavení klubovny. 
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Dle informací z jednání uskutečněného dne 3.6.2020 na úřadě v Drahelčicích, bude 
žádost klubu beze změny předložena na jednání zastupitelstva, které se koná na konci 

června. Jakmile bude zastupitelstvem žádost schválena, bude klub vyzván k podpisu 
smlouvy. 
Dále byla na konci roku 2019 na město Rudná podána žádost o nákup nového tunelu 

pro základní výcvik psů a skoku dalekého, v celkové částce 12.000,- Kč. V květnu však 
nad rámec stanovených zásad byl na kontaktní email doručen požadavek finančního 

výboru města Rudná o zaslání informace o počtu osob / členů, kteří využijí dotaci a kteří 
mají bydliště v Rudné. Klub požadoval zdůvodnění tohoto nesystémového a zmateného 
požadavku. Do dnešního dne bez reakce města. 

 
Usnesení č. 10-01/2020/ČS ze dne 6.6.2020 

Členská schůze pro projednání  
bere na vědomí   informace o poskytnutí finanční podpory od Města Rudná a Obce 
Drahelčice. 

 

Bod č. 11 – Rozpočet na rok 2020 a dopady zákona o EET 

 
Projednání: 

R. Horáková informovala o dopadech zákona o EET na neziskové subjekty.  

Klíčové je dělení na hlavní a vedlejší činnost – vychází ze stanov, vedlejší činnost má 

v našem případě parametry podnikání. Vše, co se účtuje za vedlejší činnost, podléhá 
zákonu o EET. Nicméně je zde výjimka, a to v případě, že tržby uhrazené v hotovosti, 
šekem, směnkou nebo jinými obdobnými způsoby v předchozím kalendářním roce 

nepřekročily300 tisíc Kč. Tržby hrazené převodem z účtu na účet se do limitu nepočítají. 

S ohledem na korona-krizi je 3. a 4. fáze EET odložena do konce kalendářního roku 

2020.  

 

Předpokládané příjmy: 
 
Položka  Částka v Kč 

Převod zůstatku z roku 2019 60 285,35 Kč 

Členské příspěvky 8 000,00 Kč 

Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti, nosework, obedience a 

individuální trénink 

95 000,00 Kč 

Vlastní činnost – agility, hoopers atp. 40 000,00 Kč 

Vlastní činnost – výcvik obran 4 000,00 Kč 

Vlastní činnost – výcvik loveckých psů 15 000,00 Kč 

Poplatky za pořádané soutěže, semináře a další aktivity 10 000,00 Kč 

Příspěvek na činnost od města Rudná 10 000,00 Kč 

Příspěvek na činnost od obce Drahelčice 12 000,00 Kč 

Kladné úroky 5,00 Kč 

Celková výše předpokládaných příjmů činní 256 290,35 Kč 
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Předpokládané výdaje: 
 
Položka  Částka v Kč 

Provozní náklady klubu (webhosting, publikace, bank. popl., PPV, VPD, 

lepidla, odp.pytle,.) 

10 000,00 Kč 

Nákup opravných materiálů, barev, ředidel, desinfek.prostř. 10 000,00 Kč 

Pohonné hmoty a provozní kapaliny a propanbutan, včetně servisu 

sekačky, traktůrku a benzinové kosy 

10 000,00 Kč 

Mzdové náklady 100 000,00 Kč 

Občerstvení (repre fond) 7 000,00 Kč 

Propagační materiály 5 000,00 Kč 

Informační tabule a poutače 5 000,00 Kč 

Nákup a oprava překážek a kyn. pomůcek 20 000,00 Kč 

Využití příspěvku na činnost: města Rudná – nákup tunelů a skoku do 

dálky 

15 000,00 Kč 

Využití příspěvku na činnost: obec Drahelčice – nákup teleskopických 

přenosných reflektorů a vybavení interiéru klubovny 

14 000,00 Kč 

Náklady na pořádání soutěží a další aktivity 7 000,00 Kč 

Klubové oblečení 10 000,00 Kč 

Členský příspěvek MAS Jihozápad 500,00 Kč 

Bankovní poplatky 2 000,00 Kč 

Platba za elektřinu - pobočný elektroměr 5 000,00 Kč 

Nájem pozemku 5 000,00 Kč 

Dar psím útulkům 3 000,00 Kč 

Celková výše předpokládaných výdajů činní 228 500,00 Kč 

 

K. Jašková přednesla návrh na zakoupení nového lodního kontejneru. Po diskuzi bylo 
dohodnuto, že pokud to situace umožní, bude pořízen nový malý lodní kontejner, 

kterým bude nahrazena červenou plechovou boudu, která je nyní už malá a 
nevyhovující. 
Dále H. Freudenfeldová vznesla požadavek na zakoupení nových cvičebních pomůcek 

pro výcvik treibballu. Jedná se o sportovní značky, které používají fotbalisti, jako 
cvičební pomůcky-mety. Dále je nutné zakoupit 3 ks gymnastických míčů.  

 
Usnesení č. 11-01/2020/ČS ze dne 6.6.2020 

Členská schůze po projednání  
Bere na vědomí   informaci o dopadu zákona o EET na náš klub, 
souhlasí   s navrženými účetními položkami a plánem všech příjmů a výdajů, 

souhlasí   s nákupem výcvikových pomůcek na treibball, 
ukládá   hospodářce klubu připravit finanční rozvahu na nákup nového lodního 

kontejneru včetně souvisejících nákladů k dalšímu projednání,  
schvaluje   plán rozpočtu na rok 2020 
 

Bod č. 12–Diskuze 

 
K. Zavadilová informovala o stavu jednání s církví, majitelem pozemku. Jednání s církví 
se posunulo, zástupci církve se chtějí podívat na pozemek, bude současně jednání o 
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narovnání vztahu nájemního. Toto jednání je klíčové, neboť se rozhodne, zda a jak bude 
naše existence zde do budoucna. 

Dále K. Zavadilová informovala o jednání s ŘSD o zavedení elektřiny na pozemek. 
V následujícím týdnu by mělo proběhnout úvodní jednání.  

R. Horáková upozornila členy, že na podzim proběhnou volby do výboru klubu. 

Dále M. Ježek přednesl návrh na zřízení datové schránky klubu, neboť datová schránka 
usnadňuje komunikaci. Proběhla diskuze, kolikrát za rok by klub využil datovou 

schránku. Závěrem bylo konstatování, že pro potřeby odevzdání daňového přiznání, 
komunikaci s městem Rudná a obcí Drahelčice není potřeba zřizovat datovou schránku. 
 

K. Zavadilová navrhla, zda mohly být na náklady klubu zasypány vyježděné koleje pod 
mostem nějakým inertním materiálem. 

 
Usnesení č. 12-01/2020/ČS ze dne 6.6.2020 
Členská schůze po projednání  

Bere na vědomí   informaci jednání s vlastníkem pozemku, 
ukládá   výboru klubu informovat klub o výsledku jednání, 

bere na vědomí   informaci jednání s ŘSD o možnosti zavedení elektriky na pozemek, 
ukládá   výboru klubu informovat klub o výsledku jednání, 

nesouhlasí   se zřízením datové schránky klubu, 
souhlasí   se zavezením vyjetých kolejí pod mostem inertním materiálem na náklady 
klubu. 

 
 

 
 
 

Schůze byla ukončena v 16:30 hod. 
 

Přílohy k zápisu:  
Příloha č. 1 - Prezenční listina  
           č. 2 – Revizní zpráva s evidencí majetku 

 
 

 
Zapisovatel: Michal Ježek  Ověřovatel: Renata Horáková 


