Usnesení výroční členské schůze ZKO Nymburk č. 469
konané
v neděli 17. prosince 2016
v malé společenské místnosti Pivovaru Nymburk od 15.00 hod.
Byla zvolena předsedající schůze: Martina Hronová
Členská schůze schválila program a jednací řád členské schůze.
Byla zvolena mandátová, volební a návrhová komise ve složení:
Kateřina Hadová, Věra Komárková, Pavel Coufal
předsedou komise byla zvolena: Kateřina Hadová
Členská schůze se sešla v počtu 6 členů (z toho 1 člen bez volebního práva) z 20ti
Mandátová komise prohlašuje, že ČS je usnášení schopná pouze v bodech programu.
1. Za nového člena byla přijata
Zuzana Ptáčková
– počet účastníků členské schůze se tak zvýšil na 7 (z toho 1 člen bez volebního práva) ze 21
2. změny výše členského příspěvku a výše kauce za brigády
Členská schůze schválila všem členům odečtení 18ti brigádnických hodin v roce 2016, protože
počítali s pomocí na neuskutečněných agility závodech v závěru letních prázdnin.
Členská schůze pro rok 2016 snížila Andree Pilerové počet brigádnických hodin o 15 hodin,
protože byla opomenuta v seznamu na sekání trávy.
Členská schůze odpustila chybějící brigádnické hodiny Anastázii Pejchalové, protože neměla
příležitost tolik hodin odpracovat – stala se členkou příliš pozdě.
3. majetek klubu
4. Členská schůze vzala na vědomí inventuru majetku provedenou revizní komisí, vyřazuje
z majetku klubu tyto předměty a ukládá výboru provedení jejich likvidace:
inv.č. 65
inv.č. 170
inv.č. 94
inv.č. 98
inv.č. 100
inv.č. 102
inv.č. 144
inv.č. 149


tunel pevný 3m
flexipole
kanystr na vodu malý
sešívačka velká
nůžky
kalkulačka
smeták velký
razítko ZKO

1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks

Členská schůze vzala na vědomí, že v období 13.12.2015 až 17.12.2016 byl rozpočet ve
zisku 29.407,- Kč, což je o 37.407,- Kč lepší hospodářský výsledek než byl ČS 2015
schválený schodek 8.000,- Kč

5. Semináře, akce, workshopy
Členská schůze odsouhlasila tento kalendář akcí v roce 2017:
Datum

Název akce

Podrobnosti

25.2.

Hopsání u dědy Mráze - jumpingy

2x small, 2x medium, 2x large

26.2.

Hopsání u dědy Mráze

Jump + agi A0, 2xA1, 2xA2, 2xA3

Konec
března
/
Dogtrekkingové hrátky jarním Polabím
začáte
k
dubna

jarní dogtrekařské závody pro všechny, kteří
se chtějí krásně projít nebo si zatrénovat
na novou sezónu - trasy 45, 25 a 10 km

30.4.

Čarodějnické hopsání

Agility neoficiálky

8.5.

Zkoušky dle KJB

ZOP, ZPU1 …

3.6.

NymburkCup - dvojzkoušky

Oficiálky - 2xA1, 2xA2, 2xA3

4.6.

NymburkCup

neoficiálky

26.8.

Předškolní dvojzkoušky

Oficiálky - 2xA1, 2xA2, 2xA3

27.8.

Ahoj prázdniny

neoficiálky

28.9.

Zkoušky dogdancing

postupové zkoušky dogdancingu

29.10.

Dušičkové hopsání

neoficiálky

Zkoušky sportovní kynologie,
dogdancingové zkoušky,
dogdancingové závody, závody
dogfrisbee

pouze v případě požadavku ze strany byť
jediného člena

Zkoušky a akce ostatní

na základě žádosti a ve spolupráci s hlavní
výcvikářkou Beagle klubu – Janou
Vodvárkovou – vždy přístupné i členům
ZKO Nymburk

10.12.

Mikulášské dvojzkoušky

Oficiálky - 2xA1, 2xA2, 2xA3

16.12.

výroční členská schůze

6. odměny instruktorům
Členská schůze schvaluje instruktorům výcviku do další výroční členské schůze následující
odměny:
Katka Hadová ……. výtěžek ze školky pro štěňata
Martina Hronová ……… výtěžek z agility školky
Markéta Hrdá ……. výtěžek ze školky pro štěňata
Andrea Pilerová ……. 400,- Kč za každého účastníka kurzu poslušnosti
Instruktoři výcviku platí pouze zálohy na brigády a členský příspěvek ČKS v aktuální výši (pro
rok 2017 je to 150,- Kč)
7. rozpočet
Členská schůze schvaluje předložený rozpočet na období 18.12.2016 – 16.12.2017

členské příspěvky

příjmy

výdaje

rozdíl

20 000,-

- 5 000,-

+ 15 000,-

celkem

15 000,-

Výcvik - akce
agility

125 000,-

- 100 000,-

+ 25 000,-

dogtrekking

20 000,-

- 12 000,-

+ 8 000,-

Výcviky a semináře

50 000,-

50 000,-

0,-

Vyžádané akce

5 000,-

- 7 000,-

- 2 000,-

celkem

31 000,-

investice
zeď

- 7 500,-

rozpojitelný kruh

- 5 500,-

ostatní – dvojskok, nabíječka na časomíru

- 10 000,celkem

- 23 000,-

provoz
nájem (pozemky, web, účet)

- 16 000,-

provoz cvičiště (otop, káva, čaj, benzin, olej,
poštovné, cestovní příkazy mimo akce, účet,
elektřina)

- 3 000,-

- 5 000,-

opravy

celkem
reprezentace klubu (repre)

-

1 000,-

členské výhody (proplácení start. a zkoušek)

-

1 000,celkem

CELKEM

- 24 000,-

- 2 000,-

3.000,-

Hlasování o celkovém usnesení
pro: 7

členů

proti: 0

členů

zdržel se: 0

člen

Usnesení bylo schváleno.
Za společnou mandátovou, volební a návrhovou komisi v Nymburce dne 17.12.2016:
Předseda:

……………………………..

Člen:

………………………………..

Člen:

……………………………….

