
Výborová schůze dne 16. 1. 2016  

Přítomni: Vápeník, Pšeničková, Chládek, Novotná 

Omluven: Reizenthaler 

Program: 

1)Kurzy 

• Byla určena osoba odpovědná za vedení kurzů – JUDr. Pšeničková Helena 

(povede evidenci, bude inkasovat platby a odevzdávat je pokladníkovi 

organizace Ing. Chládkovi). Je zakázáno z prostředků získaných za kurzy 

provádět jakékoliv nákupy a proplácet jakékoliv platby bez toho, že by tyto 

prostředky byly nejprve odevzdány do pokladny klubu. 

• V souvislosti se změnou lektorů bude na www stránkách klubu změněn 

kontakt pro případné zájemce o kurz. Dále bude z www. stránek odstraněn 

PDF soubor o výchově a výcviku a bude tam uvedena následující věta: 

Kurzisté, kteří nastoupili do kurzu v průběhu roku 2015, budou ve věci konání 

kurzu dále kontaktovat p. Vápeníka (tel. 724 88 11 11).  

•  Absolventi kurzu p. Vápeníka, budou v případě zájmu přijímání za členy klubu 

za stejných podmínek jako osoby, které projdou kurzem v ZKO.  

2) Inventury  

• Výbor ZKO se vypořádal se všemi připomínkami inventarizační komise. Zápis komise 

byl doplněn o podpis Z. Novotné a do soupisu majetku byly doplněny lopaty a hrábě. 

•  Byl zaveden ještě jeden seznam pro věci bez trvalého umístění. 

•  P. Vápeník přinesl inventární štítky na věci, na které není možné tyto štítky vylepit. 

Návrh na porovnání štítků s inventurními seznamy byl odmítnut. 

•  Inventarizační komise poukázala na nutnost doplnění lékárničky. Zajistí p. Bendová + 

Novotná. 

3) Akce střecha  

Zatím se reálně přihlásily tři firmy. Jedna zaslala rozpočet, dva si byli situaci naměřit. 

P. Vápeník navrhl, aby o dodavateli bylo rozhodnuto do konce ledna. 

4) Odvoz strojů do Moutfieldu k údržbě provedl p. Vápeník ve spolupráci s J. Bartošem. 

Dodací lhůta – tři měsíce  

5) Naplánování zkoušek provedeno. Tart – byl schválen posun termínu o týden tj. 16.4. 

Další zajistí Vápeník 

6) Zpracování podkladů z čl. schůze + umístění na web, provedl Vápeník.  

7) Požadavek J. Koubína na prominutí chybějících brigádnických hodin, s tím, že 

v letošním roce je odpracuje dodatečně, byl zamítnut. 

8) Členská základna. Členská základna je zpracovaná a bude odeslaná v pondělí. 

Členkami klubu přestali být – p. Šupová, Rampousková, Vospálková.   

9) P. Vápeník požádal o zapůjčení varného kotle – schváleno. 



10) Byl řešen nákup kynologického materiálu pro organizaci. Byl schválen nákup 

následujícího materiálu:  5 návleků, 2 x klín menší, 2 x klín větší (3 uši), 1 bič, 2 

koncovku na bič + práskačku. Členům ZKO bude dána příležitost se k objednávce 

připojit prostřednictvím www. stránek klubu. Objednání zboží provede p. Vápeník 

11) DVD kamera. P. Vápeník oznámil výboru klubu, že má doma DVD kameru, která je 

v majetku klubu, prověří její funkčnost a následně bude rozhodnuto o jejím dalším 

využití. 

12) P. Stáňovi byla proplacena částka 1840,- Kč za nákup kynologických pomůcek. Tato 

částka převyšuje o 40,-Kč původní nárok p. Stáni. Bylo rozhodnuto, že částka 40,-Kč 

bude p. Stáňovi stržena z jeho případného nároku za rok 2016. 

Zapsal:  

Vápeník Pavel 


