
Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice – 

Rudná, z.s. 

ze dne 5. června 2021 

 

Program:  
1. Volba zapisovatele a ověřovatele 
2. Schválení programu 

3. Účetní uzávěrka 2020 
4. Závěrečná revizní zpráva 2020 

5. Klubová činnost v roce 2021 
6. Brigádnická činnost 
7. Poskytnutí finančních podpor 

8. Rozpočet na rok 2021 
9. Diskuze 

 
 
Členská schůze byla zahájena ve 14:15 hod. v areálu kynologického cvičiště. Na 

schůzi bylo přítomno celkem 13 členů (příloha č. 1). Celkový počet členů klubu je 
k dnešnímu dni 20 řádných členů, z toho 20 členů s hlasovacím právem. 

 
 

Přítomni:  
D. Dohnalová, H. Freudenfeldová, R. Horáková, L. Chrást, K. Jašková,  
A. Koláčný, A. Kopejtková, L. Kotoučková, M. Kotrbová, G. Pilařová, L. 

Švarcová, M. Vopálenská, K. Zavadilová 
 

Omluveni:  
J. Fišer, M. Fojt, J. Benda, E. Černá, P. Ďuranová, M. Petriková, J. Šebelová 
 

Host:  
------ 

 
Členská schůze je usnášení schopná.  

 

 

Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 
Projednání: 

Předsedkyně klubu navrhla jako zapisovatele  G. Pilařovou a jako ověřovatele 
zápisu  

K. Jaškovou. 
 
Usnesení č. 01-02/2021/ČS ze dne 5.6.2021 

Členská schůze po projednání schvaluje jako zapisovatele Gabrielu Pilařovou a 
ověřovatele zápisu Kateřinu Jaškovou. 



Bod č. 2 - Schválení programu  

 
Projednání: 

Předsedkyně klubu seznámila přítomné s návrhem programu: 
1. Účetní uzávěrka 2020 
2. Závěrečná revizní zpráva 2020 

3. Klubová činnost v roce 2021 
4. Brigádnická činnost 

5. Poskytnutí finančních podpor 
6. Rozpočet na rok 2021 
7. Diskuze 

 
Usnesení č. 02-02/2021/ČS ze dne 5.6.2021 

Členská schůze po projednání schvaluje  program jednání členské schůze.  
 

Bod č. 3 – Účetní uzávěrka 2020 

 

Projednání: 
K. Jašková informovala přítomné o stavu finanční hotovosti v pokladně a na 
bankovním účtu ke dni 31.12.2020. 

 
Stav hotovosti v pokladně: 29.741,- Kč 

Stav bankovního účtu: 143.906,11 Kč 

Celkem 173.647,11 Kč 

Struktura příjmů 2020: 

Položka  Částka v Kč Konečná 
částka v Kč 

Sníženo / 
navýšeno 

Převod zůstatku z roku 2019 60 285,35 Kč 60 285,35 Kč 0,00 Kč 

Členské příspěvky 8 000,00 Kč 7 750,00 Kč -250,00 Kč 

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

95 000,00 Kč 149 152,00 Kč 54 152,00 Kč 

Vlastní činnost – agility, hoopers atp. 40 000,00 Kč 41 100,00 Kč 1 100,00 Kč 

Vlastní činnost – výcvik obran 10 000,00 Kč 5 550,00 Kč -4 450,00 Kč 

Vlastní činnost – výcvik loveckých psů 15 000,00 Kč 18 900,00 Kč 3 900,00 Kč 

Poplatky za pořádané soutěže, semináře a 

další aktivity 

10 000,00 Kč 2 000,00 Kč -8 000,00 Kč 

Příspěvek na činnost od města Rudná 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 

Příspěvek na činnost od obce Drahelčice 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč 

Kladné úroky 5,00 Kč 9,66 Kč 4,66 Kč 



Dar 0,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 

Celková výše předpokládaných příjmů 
činí 

260 290,35 Kč 326 747,01 Kč 66 456,66 Kč 

 

Struktura výdajů 2020: 

Položka  Částka v Kč Konečná 
částka v Kč 

Sníženo / 
navýšeno 

Provozní náklady klubu (webhosting, 
publikace, bank. popl., PPV, VPD, lepidla, 
odp. pytle) 

10 000,00 Kč 2 902,00 Kč -7 098,00 Kč 

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

10 000,00 Kč 1 190,60 Kč -8 809,40 Kč 

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

10 000,00 Kč 915,80 Kč -9 084,20 Kč 

Mzdové náklady 100 000,00 Kč 96 192,00 Kč -3 808,00 Kč 

Občerstvení (repre fond) 7 000,00 Kč 2 350,20 Kč -4 649,80 Kč 

Propagační materiály 5 000,00 Kč 0,00 Kč -5 000,00 Kč 

Informační tabule a poutače 5 000,00 Kč 0,00 Kč -5 000,00 Kč 

Nákup a oprava překážek a kyn. pomůcek 20 000,00 Kč 2 128,60 Kč -17 871,40 Kč 

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

15 000,00 Kč 16 230,00 Kč 1 230,00 Kč 

Využití příspěvku na činnost: obec 
Drahelčice – nákup teleskopických 

přenosných reflektorů a vybavení 
interiéru klubovny 

14 000,00 Kč 12 343,00 Kč -1 657,00 Kč 

Náklady na pořádání soutěží a další 
aktivity 

7 000,00 Kč 5 294,70 Kč -1 705,30 Kč 

Klubové oblečení 10 000,00 Kč 6 000,00 Kč -4 000,00 Kč 

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

Bankovní poplatky 2 000,00 Kč 2 753,00 Kč 753,00 Kč 

Platba za elektřinu - pobočný elektroměr 5 000,00 Kč 0,00 Kč -5 000,00 Kč 

Nájem pozemku 5 000,00 Kč 0,00 Kč -5 000,00 Kč 

Dar psím útulkům 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč -1 000,00 Kč 

Vrácení kreditů 0,00 Kč 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 

Celková výše předpokládaných 
výdajů činí 

228 500,00 Kč 153 099,90 Kč -75 400,10 Kč 



Celkové příjmy:  326 747,01 Kč  

Celkové výdaje:   153.099,90 Kč  

V roce 2020 hospodařil klub se ziskem  173.647,11 Kč. 

V únoru 2021 byla podána na Finanční úřad pro Prahu západ informace o 
nezdanitelných příjmech klubu za rok 2020. 
 

Usnesení č. 03-02/2021/ČS ze dne 5.6.2021 
Členská schůze po projednání bere na vědomí a schvaluje předloženou účetní 

závěrku za rok 2020. 
 

Bod č. 4 – Závěrečná revizní zpráva 

 
Projednání: 

R. Horáková prezentovala revizní zprávu zpracovanou M. Fojtem. Revizní zpráva 
byla zpracována za období 1.1. – 31.12.2020. Tato zpráva tvoří přílohu zápisu. 
Aktualizovaná evidence majetku byla provedena ke dni 31.12.2020 a je součástí 

revizní zprávy. 
 

Usnesení č. 04-02/2021/ČS ze dne 5.6.2021 
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 - Klubová činnost v roce 2021 

 
Projednání: 
R. Horáková informovala, že v dubnu proběhla virtuální Drahelská tlapka na 

podporu útulků, které se zúčastnilo cca 30 týmů. Útulku Voříškov bylo z výtěžku 
této akce zasláno 3 000,-Kč (připsané na jejich transparentní účet dne 24.5.2021) 

a útulku ForDogs zasláno 3 000,-Kč (připsané na jejich transparentní účet dne 
4.5.2021). 

 

J. Šebelová informovala, že učinila dotaz na lektora a psího psychologa pana Pavla 
Bradáče ohledně uspořádání semináře v areálu kynologického cvičiště. Pan Bradáč 

u nás rád seminář udělá. Cena za celodenní seminář je 7.500,- Kč za půldenní 
4.500,- Kč a v ceně je cestovné do 100 km od D1. Téma si můžeme vybrat 
například podle témat na webu nebo může být i jiné. 

Nabízená témata dle webu jsou: 

• Reaktivita a hyperaktivita u psů 

• Strach a bázlivost u psů 
• Separační úzkost aneb Radost zůstat sám 
• Majetnické chování psů (Vrčení u misky, zdrojové chování, žárlení) 

• Agrese a agresivní chování u psů a mezi psy 
• Vztah se psem a poslušnost pomocí her 

Bohužel je problém najít vhodný termín, snadněji se dá domluvit všední den. 



Dále J. Šebelová učinila dotaz na trenéra Fr. Šustu, zatím bez odpovědi. 

G. Pilařová učinila dotaz na trenérku a znalkyni psí komunikace Lenku Blachovou, 
zatím bez odpovědi. 

 
K. Jašková vypíše anketu na zjištění zájmu o lektora Pavla Bradáče mezi členy a 
klienty klubu. 

 

Uskutečnění akce „Den otevřených dveří, aneb Psí den“ je stanoveno na 

2.10.2021. 

G. Pilařová a K. Zavadilová zjistí možnosti stánkařů, kteří by se tématicky na tuto 
akci hodily. 

 
Posvícení v Drahelčicích se bude konat 18.9.2021. P. Ďuranová požádala o aktivní 

účast členů klubu s ukázkou psích sportů. Na posvícení vystoupí Dana Dohnalová 
s ukázkou se svými pudlíky. 

 

Usnesení č. 05-02/2021/ČS ze dne 5.6.2021 
Členská schůze po projednání bere na vědomí informace o zaslaných dotazech 

na případný seminář lektorům P. Bradáčovi, Fr. Šustovi a L. Blachové.  
Dále bere na vědomí stanovení termínu Psího dne a Posvícení v Drahelčicích. 

Ukládá K. Jaškové vypsat anketu na zjištění zájmu o lektora Pavla Bradáče a 
ukládá  G. Pilařové a K. Zavadilové zjistit další vhodné stánkaře, kteří by se se 
svým zbožím tématicky hodily na akci Psí den a 

ukládá  D. Dohnalové připravit vystoupení na Drahelčické posvícení. 
 

Bod č. 6 – 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: 

- Elektroinstalace 
- Nový kontejner - A. Kopejtková zjišťuje a sbírá informace o kontejneru. 

- Modernizace klubovny 

Členská schůze odsouhlasila návrh, aby bývalá předsedkyně klubu, Kateřina 
Zavadilová, za více než desetileté působení ve funkci, obětavou práci, čas a 

energii, kterou za své působnosti klubu věnovala, byla nadále osvobozena od 
povinných brigád, a to po celou dobu členství v klubu.  

Členská schůze dále odsouhlasila návrh, aby všichni členové výboru, z důvodu 
časové náročnosti, kterou jim jejich funkce přináší, byli osvobozeni od povinných 
brigád, a to po dobu členství ve výboru.  

 
Usnesení č. 06-02/2021/ČS ze dne 5.6.2021 

Členská schůze po projednání bere na vědomí informace o hlavních brigádnických 
aktivitách v letošním roce, 



souhlasí s osvobozením od brigádnických hodin Kateřiny Zavadilové po dobu její 

působnosti jako členky klubu,  
souhlasí s osvobozením od brigádnických hodin všem členům výboru po dobu 

jejich členství ve výboru,  
ukládá výboru klubu informovat členy klubu o plánovaných brigádách v roce 2021 
dle „Pravidel pro brigádnickou činnost“ a 

ukládá A. Kopejtkové zjistit a sesbírat informace o možnostech nákupu vhodného 
kontejneru.  

 

Bod č. 7 – Poskytnutí finančních podpor 

 

Projednání: 
R. Horáková informovala o podání žádosti o podporu na činnost na obec Drahelčice 

ve výši 12.000,- Kč na nákup nového kontejneru na překážky. 
Dále byla na konci roku 2020 na město Rudná podána žádost o nákup nových 
překážek na agility a speciální překážky pro nácvik skokové techniky. Požadovaná 

částka podpory byla 12.000,- Kč, nicméně zastupitelstvo schválilo příspěvek ve 
výši 10.000,- Kč.  

 
Usnesení č. 07-02/2021/ČS ze dne 5.6.2021 

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

Bod č. 08 – Rozpočet na rok 2021  

 

Projednání:  
Členská schůze se dohodla na nákupu překážek na agility a míčů na treibball.  
H. Freudenfeldová zašle R. Horákové informace o treibballu, o popisu lekcí 

treibballu a přesnou specifikaci nákupu pomůcek na treiball, případně jiných 
informacích s tím souvisejících. 

 
Předpokládané příjmy: 
 

Položka  Částka v Kč 

Převod zůstatku z roku 2020 173 647,11 Kč 

Členské příspěvky 9 500,00 Kč 

Vlastní činnost – školička a výcvik poslušnosti, nosework, 

obedience a individuální trénink 

95 000,00 Kč 

Vlastní činnost – agility, hoopers atp. 42 000,00 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 10,00 Kč 

Celková výše předpokládaných příjmů činí 367 157,11 Kč 

 

Předpokládané výdaje: 

Položka  Částka v Kč 

Provozní náklady klubu (webhosting, publikace, MAS 
poplatky, kancelářské potřeby, odp.pytle, klíče, atp.) 

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) 10 000,00 Kč 

Nákup a oprava překážek a kyn. pomůcek 15 000,00 Kč 

Využití příspěvku na činnost: města Rudná – nákup 

skokových překážek 

15 000,00 Kč 

Využití příspěvku na činnost: obec Drahelčice – nákup 

kontejneru - úschovny překážek 

60 000,00 Kč 

Náklady na pořádání soutěží a další aktivity 5 000,00 Kč 

Bankovní poplatky 2 000,00 Kč 

Elektroinstalace pozemku 100 000,00 Kč 

Nájem pozemku 10 000,00 Kč 

Dar psím útulkům 10 000,00 Kč 

Vrácení kreditů 5 000,00 Kč 

Celková výše předpokládaných výdajů činí 362 000,00 Kč 

 

Usnesení č. 08-02/2021/ČS ze dne 5.6.2021 
Členská schůze po projednání bere na vědomí informace o plánovaných výdajích 
na rok 2021,  



souhlasí s navrženými účetními položkami a plánem všech příjmů a výdajů, 

schvaluje plán rozpočtu na rok 2021  a  
ukládá H. Freudenfeldové zaslat informace o treibballu. 

 

Bod č. 09–Diskuze 

 

Projednání: 
Členská schůze projednala názvy hodin výcviku a sjednocuje je takto: 
Původní tréninky s názvem miniškolička se mění na název štěňata 3-6m., bez 

dalšího členění, 
Původní tréninky s názvem školička se nemění, jen je upřesněno, že se jedná o 

tréninky pro štěňata ve věku 6-18m., tyto tréninky se dále se bude členit dle 
zkušeností na začátečníci a pokročilí, 
Původní tréninky s názvem Poslušnost se změní název dospělí psi, dále se bude 

členit dle zkušeností na začátečníci a pokročilí. 
 

Členská schůze dále projednala, že výcvikových hodin za cenu 100,- Kč (všechny 
poslušnosti) se musí účastnit minimálně 3 psi, aby byla výcviková hodina lektorovi 
proplacena. 

 

Usnesení č. 09-02/2021/ČS ze dne 5.6.2021 

Členská schůze po projednání bere na vědomí a schvaluje sjednocení názvů 
hodin výcviku na štěňata 3-6m., bez dalšího členění, školička 6-18m., dále se 
bude členit dle zkušeností na začátečníci a dospělí psi, dále se bude členit dle 

zkušeností na začátečníci a pokročilí,  
dále bere na vědomí a schvaluje minimální počet psů 3, kteří se musí zúčastnit 

výcvikové hodiny poslušnosti, aby mohla být lektorovi proplacena. 
 

 

Schůze byla ukončena v 16.40 hod. 
 

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

 
 

 

 

Zapisovatel:       Ověřovatel:  

 


