Usnesení výroční členské schůze ZKO Nymburk č. 469
konané
v sobotu 16. prosince 2017
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 a návrhová komise ve složení:
Kateřina Hadová, Markéta Hrdá, Andrea Pilerová
předsedou komise byla zvolena: Kateřina Hadová
Členská schůze se sešla v počtu 11 členů (z toho 2 členové bez volebního a 1 člen bez hlasovacího
práva) ze 14ti
Mandátová komise prohlašuje, že ČS je usnášení schopná.
1. změny výše kauce za brigády a výše členského příspěvku
Členská schůze schválila všem stávajícím členům výši členského příspěvku pro rok 2018 pouze ve výši
odvodu ČKS, tj. ve výši 250,- Kč. Nově přijatí členové mají členský příspěvek stanoven pro rok 2018 na
částku 1.200,- Kč.
Členská schůze pro rok 2018 určuje všem členům počet potřebných odpracovaných hodin v závislosti na
počtu celkově možných odpracovaných hodin na ¾ tohoto počtu hodin,
tj. v případě, že bude celkově vypsáno 100 brigádnických hodin, je člen pro vrácení kauce povinen
odpracovat 75 hodin;
v případě, že bude celkově vypsáno 40 brigádnických hodin, je člen pro vrácení kauce povinen
odpracovat 30 hodin.
Členové mladší 15ti let mají pouze polovinu těchto hodin.
Sekání trávy je povinnou brigádou počítající se za 15 hodin.
Hrabání listí se pak počítá takto: 1 hodina hrabání listí se počítá za 5 brigádnických hodin. Pomoc při
závodech je počítána vždy za 10 brigádnických hodin.
Pomoc při zkouškách, příprava závodů a úklidové brigády jsou počítány za skutečný počet hodin.
Kauce na brigády pro Pavla Coufala, Andreu Pilerovou a Pavlu Balajkovou pro rok 2018 jsou
odpuštěny.
2. majetek klubu


Členská schůze vzala na vědomí, že v období od 17.12.2016 až 16.12.2017 byl rozpočet ve zisku
47.813,- Kč, což je o 49.813,- Kč lepší hospodářský výsledek než byl ČS 2016 schválený schodek
2.000,- Kč. Z uvedeného ale ještě chybí platba nájmu za halu v Hradištku (cca 10.890,- Kč) a odvod
za Mikulášské dvojzkoušky (cca 3.000,- Kč) – s těmito platbami není počítáno v rozpočtu pro další
období.

3. Semináře, akce, workshopy
Členská schůze odsouhlasila tento kalendář akcí v roce 2018:
Datum

29.4.

Název akce
Čarodějnické hopsání

Organizátor
Martina Hronová

8.5

Dogdancingové zkoušky

Martina Hronová

9.9.

mimořádná členská schůze

Martina Hronová

výroční členská schůze

Martina Hronová

15.12.

Podrobnosti
Oficiálky - 2xA1, 2xA2, 2xA3, jump
A0, agility A0

nominační

Ostatní akce budou pořádány pouze, pokud se některý člen přihlásí Martině Hronové jako organizátor.
Zorganizovat lze cokoli, v jakémkoli termínu, nicméně tradiční termíny a názvy akcí jsou:
24.2. a 25.2. Hopsání u dědy Mráze v Hradištku – případný organizátor se musí přihlásit do 31.12.2017
31.3. Hrátky jarním Polabím - případný organizátor se musí přihlásit do 31.1.2018
2.6. NymburkCup – dvojzkoušky - případný organizátor se musí přihlásit do 31.3.2018
3.6. NymburkCup neoficiální - případný organizátor se musí přihlásit do 31.3.2018
25.8. Předškolní dvojzkoušky - případný organizátor se musí přihlásit do 31.5.2018
4.11. Dušičkové hopsání - případný organizátor se musí přihlásit nejpozději na mimořádné členské
schůzi 9.9.2018
10.12. Mikulášské dvojzkoušky Hradištko - případný organizátor se musí přihlásit do 31.7.2018

4. 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 kurzů poslušnosti

5. rozpočet
Členská schůze schvaluje předložený rozpočet na období 17.12.2017 – 15.12.2018

členské příspěvky

příjmy

výdaje

rozdíl

10 000,-

- 5 000,-

+ 5 000,-

celkem

5 000,-

Výcvik - akce
agility

32 000,-

- 24 000,-

+ 8 000,-

výcviky a semináře

15 000,-

10 000,-

+ 5 000,-

zkoušky

5 000,-

- 7 000,-

- 2 000,-

celkem

11 000,-

investice
ostatní

- 10 000,celkem

- 10 000,-

provoz
nájem (pozemky, web, účet)

- 16 000,-

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

- 3 000,-

první sekání

- 5 000,- 5 000,-

opravy

celkem
reprezentace klubu (repre)

-

1 000,-

členské výhody (proplácení start. a zkoušek)

-

1 000,celkem

CELKEM

- 29 000,-

- 2 000,-

-

25.000,-

Budoucnost ZKO Nymburk
Členská schůze byla informována o konci působení stávající předsedkyně na konci roku 2018.
9.9.2018 bude mimořádná nominační členská schůze rozhodovat o budoucnosti ZKO Nymburk.
Členové jsou vyzýváni, aby zvážili svou vlastní kandidaturu na post předsedy ZKO Nymburk pro
období 2019 – 2024. Kandidaturu bude třeba ohlásit na nominační schůzi, jinak bude tato rozhodovat o
ukončení činnosti ZKO Nymburk ke konci roku 2018.

Hlasování o celkovém usnesení
pro: 10

členů

proti: 0

členů

Usnesení bylo schváleno.

Originál zápisu je k dispozici k nahlédnutí u předsedy ZKO Nymburk.

zdržel se: 0

členů

