
Výborová schůze ZKO Lovosice 

Termín: 26. 11. 2016 

Přítomní: Vápeník, Pšeničková, Chládek Reizenthaler, Novotná 

Program: 

1) Klubový závod – kategorii ZZO1 bude hodnotit Novotná, Kategorii IPO 2 – stopy a poslušnost 

Vápeník, figurant IPO2 – Vápeník, hodnocení obrany IPO2 – Vápeník, Novotná. Ceny přiveze 

Reizenthaler, Vápeník – startovní listina, Novotná – startovní průkazy. 

2) Průběh rekonstrukce – akce se zpozdila vzhledem k hledání úniku vody ve sprše. První etapa 

oprav bude dokončena 2. prosince, následně bude nutné během víkendu vyklidit učebnu, aby 

mohlo být pokračováno. Předpokládaný termín dokončení akce do 20. prosince.  Zhotoviteli 

byla dosud proplacena jedna faktura ve výši 25 tisíc korun (nákup materiálu). 

3) Členská schůze – proběhne 7. ledna. Vápeník zajistí pozvání členů, připraví zprávu o činnosti 

výboru a zprávu o činnosti organizace. Z. Novotná dodá podklady pro zprávu. Ing. Chládek 

připraví zprávu pokladní. 

Byl upřesněn výpočet „odměn“ pro funkcionáře. Pokud se na stejné činnosti podílejí dvě 

osoby (figurování, vedení výcviku, kurzu) – odměna se půlí. Pokud funkcionář vykonává 

během jednoho dne dvě činnosti (např. kurz + figurování) náleží jen jedna odměna, ta 

výhodnější pro funkcionáře. Odměny budou započítány jen do výše povinných členských 

plateb u jednotlivých funkcionářů.   Částka přesahující tyto platby nebude proplácena ani 

v žádné jiné formě poskytnuta. 

Inventury budou v letošním roce provedeny až po skončení rekonstrukce budovy, případně 

až po členské schůzi. 

Revize hospodaření klubu je rovněž odvislá od ukončení rekonstrukce (proplácení faktur + 

vyúčtování dotace MěÚ Lovosice). 

4) Dotace - Pokladník s předsedou provedli vyúčtování dotace ČKS. Odesláno 2. 11. na svaz. 

                Dotace MěÚ Lovosice musí být vyúčtovaná do konce roku. Bude provedeno do 20.  

   prosince. 

5) Různé  

• Předseda obdržel nabídku na figurování od Tomáše Kršněho. Zjistí od něho 

podrobnosti a prostřednictvím www. stránek bude informovat členskou základnu.  

• Návrh předsedy ZKO na přesunutí kurzistů mimo cvičiště – nerozhodnuto. 

• Návrh předsedy ZKO na rozšíření výcviků na neděle (vedoucí Novotná) soboty 

(vedoucí Vápeník). Neschváleno – Z. Novotná nechce v neděli organizovat společný 

výcvik. 

• Návrh předsedy ZKO aby byl na www. stránkách klubu dopředu zveřejňován plán 

výcviků včetně jmen výcvikářů a figurantů – schváleno. 

• Návrh hospodáře ZKO na změnu financování pronájmu cvičiště od jiných subjektů. 

Vybírat od účastníků těchto výcviků paušální částku 50,-Kč pokud nejsou z naší 

organizace a zrušit v současné době uplatňovaný způsob – 300,-Kč za jeden výcvik od 

figuranta – schváleno. 

• Na závěr schůze se Ing. Chládek zeptal Z. Novotné, proč mu odmítla odvelet 

poslušnost při sobotním výcviku. Z. Novotná toto odůvodňuje tím, že pokud není 



někdo přítomen na cvičišti od začátku výcviku, tak mu poslušnost neodvelí. S tímto 

názorem většina členů výboru nesouhlasí, naopak zastává ten názor, že není nutné 

být přítomen na výcviku po celou dobu. Rozhodující je, aby se zájemce o nácvik dané 

disciplíny dostavil na cvičiště ještě v době, kdy je tato disciplína nacvičovaná, 

případně se z jejím nácvikem ještě nezačalo.  

Zapsal: 

Vápeník Pavel 

 

 

 


