
Výborová schůze ZKO Lovosice – 6. září 2016 

Přítomní: Vápeník, Reizenthaler, Pšeničková, Chládek 

Omluveni: Novotná 

Program: 

1) Kontrola uložených úkolů – všechny úkoly od poslední výborové schůze byly splněny.  

2) Příprava zkoušek 24.9. – vedoucí Šenfeldrová, kladeč Nergl, Vild, figurant VILD. 

3) Financování občerstvení rozhodčích. Aby nedocházelo k opakovaným problémům s úhradou 

občerstvení pro delegované funkcionáře na akcích klubu. Rozhodl výbor ZKO následovně. 

Z pokladny klubu bude proplaceno občerstvení proti předložení řádných účetních dokladů. 

Drobné občerstvení (káva, pití) bude nadále hrazeno z provozních prostředků klubové 

kantýny. Klubovými akcemi jsou myšleny zkoušky, bonitace, semináře, závod a podobné 

akce, které by mohla organizace pořádat.   

4) Delegace figurantů na zkoušky. Výbor klubu rozhodl v této věci následovně: O tom, který 

figurant bude figurovat na jaké akci, budou prioritně rozhodovat účastníci konkrétní akce 

z řad členů klubu. Ve sporných případech přísluší rozhodnutí výboru klubu. 

5) Vyvezení septiku – zajistil Vápeník (cena cca 2400,-Kč). Bylo doporučeno vyvážet septik 

častěji. 

6) Čištění komína a revize spalinových cest. Zajistil Vápeník – cena cca 400,-Kč. Doporučena 

menší oprava kamen a spalinové cesty (Vápeník). Kličku na komínová dvířka se pokusí zajistit 

Chládek. 

7) Dřevo na topení. Je objednané od firmy Kučera – Velemín. Zatím nedodáno. 

8) Brigáda. Hromadná brigáda nebude zatím organizovaná. Nutné práce (dokončení podbití 

střechy, odvoz železa, oprava kamen, úklid dodaného dřeva) budou zajišťovány operativně. 

9) Dotace – MěÚ Lovosice (31 000,-Kč, ČKS – (14 000,- Kč). Ing. Chládek bude průběžně 

sledovat čerpání jednotlivých položek. Vápeník přepošle Ing. Chládkovi mail z ČKS týkající se 

dotace ČKS.  

10) Informační leták pro kurzisty. Vypracovala Dr. Pšeničková. Jménem výboru poděkoval 

Vápeník. 

11) Nabídka firmy QIVT. Nabídka se týkala podpory financování klubu prostřednictvím malých 

částek z internetových nákupů zaregistrovaných příznivců (členů) klubu. Výbor rozhodl 

nabídku nepřijmout. 

12) Výpadek příjmů z pronájmu. V současné době nikdo nevyužívá pronájem cvičební plochy. 

Podle informace J. Reizenthalera by skupina L. Ooms měla začít jezdit v říjnu. 

13) Neodvedena daň za rozhodčí – napraví Vápeník. 

14) Je potřeba vyplnit formulář účetní uzávěrky a zaslat na rejstříkový soud – zajistí Vápeník. 

 

Zapsal: 

Vápeník Pavel 

 


