
Výborová schůze ZKO ze dne 11. 10. 2016 

Přítomni: Vápeník, Pšeničková, Reizenthaler, Novotná, Chládek 

Program: 

1) Kontrola posledního zápisu 

Nesplněno – klička na komínová dvířka (Chládek) 

- Odvod daně za rozhodčí (Vápeník) 

- Zaslání účetní uzávěrky za léta 2014, 2015 na rejstříkový soud (Vápeník) 

2) Příprava zkoušek 

a) KJ Brno (již proběhly. 8 účastníků, všichni úspěšně, domácí 4. Rozhodčí Plšek, vedoucí 

zkoušek a kladeč cizí stopy Novotná, figurant Stáňa, kantýna Pšeničková. Poděkování 

výboru všem, kdo se podíleli na organizaci akce. 

b) 12. 11. NZŘ – IPO – rozhodčí Jonáš, figurant Vild, vedoucí Novotná, zbytek dořeší 

výcvikářka ve své kompetenci.   

c) 26. 11. NZŘ – IPO – rozhodčí Jozová. Zajištění zkoušek bude operativně řešeno, podle 

skladby plánovaných zkoušek. 

3) Brigáda – společná brigáda bude naplánovaná v měsíci listopadu (nejlépe až opadá listí. 

V nejkratším možném termínu bude dokončeno podbití střechy a obnoveno večerní osvětlení 

cvičební plochy. (K provedení je potřeba přivést žebříky). 

Ing. Chládek přislíbil vyhotovení ucpávek pro pomocný chodník vedle velkého řebříku. 

4) Rekonstrukce klubovny 

Byl odsouhlasen návrh provést rekonstrukci klubovny v jedné etapě. Zatím nabídka jedné 

firmy. P. Vápeník jedná s další firmou, J. Reizenthaler přislíbil případné zapojení dalšího 

zájemce o uvedenou zakázku. 

Rozhodnuto bude po obdržení a porovnání alespoň dvou nabídek. 

5) Klubový závod – konání dne 3. 12., 2 kategorie, IPO 2 s vlastními stopami a ZZO 1 – pro psy se 

složenou zkouškou maximálně prvního stupně. Z. Novotná osloví p. Karvánkovou s žádostí na 

posouzení hlavní kategorie. V případě, že p. Karvánková tuto nabídku nebude moci přijmout, 

bude osloven některý další rozhodčí (Plšek, Babička). Kategorii ZZO 1 posoudí Z. Novotná. 

Výbor vyzývá zájemce o závod, aby se včas přihlásili u výcvikářky organizace. Administrativně 

akci zajistí Vápeník, Novotná. P. Vápeník osloví sponzora a zabezpečí výrobu pohárů. Finanční 

limit na poháry je 2000,-Kč.  

6) Dotace – P. Vápeník seznámil přítomné se stavem čerpání peněz. Dotaci u ČKS je nutno 

vyúčtovat do 4. listopadu (zajistí Vápeník Chládek). Dotaci MěÚ Lovosice – vyúčtování 

v prosinci. V této souvislosti P. Vápeník upozornil na nutnost řádného vyplňování dokladů na 

zkouškách (U posledních zkoušek NZŘ- IPO byl špatně vyplněn „cesťák“ rozhodčího – 

uváděné kilometry nesouhlasí s účtovanou částkou). 

7) Na závěr schůze se P. Vápeník vyjádřil kriticky ke způsobu komunikace v případě změn 

v konání plánovaných výcviků. V první řadě je potřeba tyto změny řešit cestou výboru. 

Zapsal: 

Vápeník Pavel 


