
Zpráva o činnosti výboru ZKO za rok 2015 

Výbor ZKO se v uplynulém roce sešel celkem 6 x. Kromě zajišťování běžného chodu 

organizace jako je plánování a vyhodnocování akcí, plánování brigád, školení funkcionářů, 

platby členských příspěvků, řešení problematiky členské základny, propagace formou vývěsní 

skříňky a jiné provozní záležitosti řešil výbor následující:  

Na březnovém jednání: 

• Doplnění výboru o ing. Chládka po rezignaci paní Vildové. 

• Převod organizace na spolek podle novely OZ – tento úkol měl přesah do dalších 

jednání. Nic méně nakonec jsme byli jedni s prvních, kdo měl převod organizace 

úspěšně dokončen. 

V dubnu výbor rozhodl o tom, 

• že nebude měnit stávající www. stránky, 

• o úpravě dovozu krmiva pro zájemce z řad ZKO, 

• zástupce revizní komise převzala ke skartaci účetnictví organizace za léta 2003 až 

2005, 

• bylo řešeno poskytnutí dotace z MěÚ Lovosice. 

V červnu se potom výbor zabýval, 

• přijímáním nových členů, 

• zajištění opravy pistole,  

• zajištění účasti mládežníků na letním soustředění, 

• zajištění kurzů o prázdninách 

• výrobou reklamní tabule 

Na srpnové schůzi byl hlavním bodem jednání návrh hospodáře klubu J. Reizenthalera na 

dlouhodobý pronájem cvičiště pro výcvikovou skupinu paní Štýbrové. 

V listopadu jsme se zabývali především: 

• naplánování zkoušek Tart na prosinec, 

• nákup drobného materiálu pro údržbu cvičiště, 

• příprava klubového závodu, 

• provedení vyúčtování dotace od ČKS, 

• uzavření smlouvy o pronájmu cvičiště s dalším subjektem + krátkodobý pronájem pro 

p. Paulovou. 

• Oznámení p. Vápeníka o provozování kurzů ve vlastní režii mimo areál ZKO.¨ 

Na poslední schůzi v prosinci 

• byla na programu oprava venkovního osvětlení, 

• zástupkyni revizní komise byly předány inventurní seznamy k provedení inventury,  

• proběhla příprava dnešní členské schůze,  

• bylo obnoveno internetové bankovnictví, 

• proběhlo zajištění obleků pro odběratele krmiva od firmy Happy – dog 

• a p. Vápeník seznámil výbor s novým návrhem na provádění kurzů na cvičišti. 

 


