
Zpráva o činnosti výboru za rok 2021. 

Výbor se sešel celkem 5 X. Řada rozhodovacích procesů probíhala ve virtuálním světě. Tento způsob 

má na jedné straně své nesporné výhody, ale i nevýhody. Především vyžaduje ochotu a schopnost od 

všech zúčastněných operativně a odpovídajícím způsobem reagovat. Což není vždy u všech 

zainteresovaných 100%. Je také pravda, že v některých případech je osobní jednání prostě těžko 

nahraditelné.  Bohužel i v uplynulém roce byla naše činnost poznamenaná probíhající pandemií Covidu 

19. Z tohoto důvodu bylo cvičiště prakticky první čtyři měsíce uzavřeno. 

Činnost výboru ZKO je prioritně zaměřená na zajištění běžného chodu organizace jako je plánování 

brigád, plánování a vyhodnocování proběhlých akcí, obnovy kynologických pomůcek, obnovy a opravy 

zařízení, platby členských příspěvků, řešení problematiky členské základny, řešení problematiky 

kurzů a jiné provozní záležitosti.  Konkrétně se výbor v průběhu uplynulého roku zabýval 

především níže uvedenými problémy: 

1) Uzavření cvičiště v souvislosti s pandemií a jeho znovuotevření v průběhu měsíce května.  

2) Dokončení instalace topidel na učebně. 

3) Rozšíření počtu výcvikářů. Do vedení výcviků se více zapojili Bendová, Chládek, Pšeničková a 

později Vápeník.  V současnosti projevila o tuto činnost zájem ještě p. Hajná. Která se zapojí po 

schválení výborem a po absolvování školení. 

4)  Výbor projednal a schválil znění smlouvy o provedení práce pro výcvikáře a figuranty. 

5) Výbor zavedl nácvik obrany v týdnu za úplatu. Koná se ve čtvrtek odpoledne. Cena 100 Kč za 

kolo, figurant Stáňa.  

6) Výbor rozhodl a následně provedl změnu banky. 

7) Výbor rozhodl o nepořádání bonitace NO v dalších letech.  

8) Výbor prostřednictvím předsedy ZKO požádal o udělení dotace od MěÚ Lovosice. 

9) V souvislosti s opakovaným poškozením oplocení rozhodl výbor o zlepšení zajištění objektu. 

Bylo realizováno dodavatelsky montáží EZS na hlavní budově.  

10) Výbor rozhodl o pokácení uschlých stromů a provedení náhradní výsadby. Dřevo z pokácených 

stromů bylo darováno p. Vápeníkovi. Stromy pro náhradní výsadbu daroval p. Horák. 

11) Bylo rozhodnuto o budoucím nákupu traktoru na sekání plochy. Bude realizováno až po 

vybudování garáže. 

12) Bylo rozhodnuto o osvětlení cvičební plochy a následně byly zahájené přípravné práce. 

13) Byl vznesen návrh na úpravu plateb za neodpracované brigádnické hodiny a návrh na úpravu 

cen za kurzy pro začátečníky. Rozhodnutí ponecháno na členskou schůzi. 

14) V souvislosti s předpokládaným úbytkem členské základny a se zvýšením odvodu ČKS za 

jednotlivé členy, bylo rozhodnuto o změně termínu plateb za členství. 

15) Byl schválen pronájem pozemku pro Klub chovatelů kníračů a byla připravena nájemní smlouva 

o pronájmu pozemku pro pana Farkače. Jedná se o nácvik poslušnosti za úplatu, prováděný na 

našem cvičišti i pro nečleny naší ZKO. 

 

Pro zájemce o podrobnější informace o jednáních výboru odkazuji na jednotlivé zápisy, které 

jsou zveřejňovány na webových stránkách organizace.   

 

Za výbor ZKO: 

Pavel Vápeník 


