
Zápis z výroční členské schůze ZKO 015 Velká Bystřice ze dne 14.3.2015 
 
Program členské výroční schůze ZKO Velká Bystřice 

1. Zahájení a seznámení s programem, , odhlasování programu 
2. Volba: ověřovatel zápisu 
  návrhová komise: 
3.    Zpráva předsedy ZKO  o činnosti organizacea kontrola usnesení z minulé VČS –Šperka  
  informace ze sjezdu  ČKS 
  informace ze schůze  pobočky ČKS OLOM. kraje 
4 Zpráva ekonoma , návrh rozpočtu na rok 2015 ing Jura Stanislav 
5 Zpráva jednatele - členská základna: Šperková M 
6. Zpráva výcvikáře : Hulík Dušan 
7 Zpráva hospodáře:  Soška Josef 
8 Zpráva revizní komise: Miketová 
9 Diskuse ke zprávám  
10. Schválení výše příspěvků ZKO Velká Bystřice 

        11. Různé 
 brigádnická činnost 
 prezentace ZKO na webu 
 výstava NO 9.5.2015 
 diskuse 
12. Náveh a schválení usnesení z VČS 
  
K bodu 1/ 
Předseda přítomné přivítal, seznámil s programem , který byl jednohlasně přijat 
K bodu 2/ 
- ověřivatel zápisu –MUDr.Aigl František  
- návrhová komise – Miketová a.,Jarmová 
K bodu 3/ 
 - kontrola zápisu z VČS 2014 - splněno, zajištěno 
- ve zprávě předseda organizace kladně hodnotil práci výboru,seznámil  s novým členem výboru ve funkci hospodáře- 

Soška Josef, poděkoval za práci odstupujícímu hospodáři - Zedník Ota, přiblížil práci výboru, akce, výstavy, 
bonitace, zkoušky, zhodnotil brigádnickou činnost členů,  

- jmenovité nesplnění: Dlouhý R -2, Drábek T -7,5, Hračová I - 8,5, Jarmová J -10, Motáňová M -2, Valentík K -2 
 návrženo: uhradit  50,- Kč za neodpr. hodinu, další možnost - splnit - doplnit v roce 2015 - poslední šance-                    
- předseda zhodnotil úpravy trávníků v roce 2014, poděkování D.Hulíkovi, navrhl schválit  odměnu za sečení,které 
bude zajišťovat v roce 2015 , využití sekačku i krovinořez mají členové na dosékání rohů, břehů , / plnění 
brigádnických hodin, hlavně však k udržení posekaných travnatých ploch.  
- vzhledem k situaci předseda  navrhl zvýšení čl. příspěvků / 500,- a 650,- Kč/ 
- rozerbral pořádání bonitace, kritizoval přidané termíny v okolí 
- v letošním roce naše organizace slaví 65 let založení, předseda vybídl členy k podání návrhů, jak výročí oslavit, 
zapůjčit fotografie, video nahrávky, připomenout jména starých členů. Předseda navrhhl na oslavy uvolnit částku 
7000,- Kč/ 
- pro dobrý výsledek námi pořádané výstavy zapojit se do získání sponzorů, cen do tomboly, cen pro startující , 
zapojit se do úklidu a přípravy prostor cvičiště před výstavou.  Nabídnout pomoc při organizaci výstavy./ Přihlásil se 
pan Valentík/   
    / příloha č.1/   

K bodu 4/ 
- hospodaření v roce 2014, s finanční situací i návrhy rozpočtu na rok 2015 - zprávu připravil Jura St, přednesl Šperka, 

 finanční prostředky k 31.12.2014 - 69 437,- Kč 
  / z příjmů - pronájem 24 680,- výstava 25 000,- / z hl. výdajů - traktor 65 000,- Kč / 
plán výdajů 2015 -  20000,- výstava, 7000,- oslava výročí  ZKO, 20000, ostatní nutné výdajě, nově 3000, odměna za 
sečení.    /příloha č.2/ 

K bodu 5/ 
- stav členské základny 39 členů,/  1 nový člen/ 

- Dnes na VČS přítomno23 členů, omluv. 15 omluveno, 1 neomluven   / příloha č. 3/   
 ¨¨ 
K bodu 6/ 

 přehled zorganizovaných zkoušek z výkonu, za pozornost stojí pořádání zkoušek pro psovody s hendicapem   
- zhodnocen výcvik i chovatelské úspěchy výsledky, 

výběr figurantů , sobotní obrany s Liborem Kosterou,  
- vize pro výcvik roku 2015, akce roku 2015 
- žádost o úpravu a sečení málo přítupných ploch - kouty, břehy .../ sekačka, krovinořez 
- od 23.3. budou probíhat výcvikové kurzy základní poslušnosti, čtvrtek od 17.00 hod, přihlášky na 

 www.hupsík.websnadno.cz  
- zkoušky z výkonu - polovina května      

K bodu 7/ 



- hospodář navrhuje tyto opravy  - schody na cvičiště, oprava dřevěného WC, úprava plotů, dezinfekce kotců,  a jejich 
oprava, úklid kolem klubovn, hlavně za klubovnou, rýny, okapy, pravidelné sečení, úklid klubovny, branka u kotců, 
výcvikové áčko, kotec na trakto a přístupová cesta.. Hospodář bude svolávat brigády, dle seznamu prací lze se do 
úprav aktivně zapojit, nabídnout volné chvíle a chuť prostory udržovat v dobrém stavu, zajímat se o běžný úklid a 
pod. Tel Soška : 608405286  josef.soska@seznam.cz. . - pište, oznamujte, kdy a co můžete.   
 / 

K bodu8/ 
- RK kladně hodnotila výsledky organizace, pochválila pečlivé a přesné vedení pokladny /příloha č4/ 
 Ke zprávám nebyly žádné připomínky 
K bodu 9/ 
 připomínka k organizaci brigádnické činnosti ,  - Habáňová 
K bodu 10/ 
- schválen jednohlasně příspěvek na rok 2016 .... 500,-Kč, nový člen 650,- Kč, využijte možnosti zaslání částky na 
účet, termím úhrady vždy do 31.12.předcházejícího roku   / č.ú. 1804134359/0800, uvedeno na stránce ZKO 
K bodu 11/ 
- projednávání usnesení, schvalování důležitých částí 
K bodu 12/ 
-  schválení usnesení: 
 
Členové vyzváni k účasti na přípravách výstavy NO 10.5.2014, sponzorské příspěvky, inzerce, účast vystavovatelů 
K bodu 13/ 
Usnesení z výroční členské schůze ZKO 015 Velká Bystřice ze dne 14.3.2015 
 
VČS SCHVALUJE: 
 1/ program schůze, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi, 

  2/ finanční odměnu za sečení travnatých ploch areálu klubu  
3/ členský příspěvek na rok 2016 ve výši 500,- Kč , nový člen 650,- Kč 
     Termín úhrady - vždy do 31.12.předcházejícího roku, schváleno jednomyslně              

               4/ neodpracované brigádnické hodiny za rok 2014  dle seznamu předsedy lze uhradit / 50,- Kč á hodina / nebo splnit    
  v roce 2015. Termím - do 30.4.2015  
                5/  návrh rozpočtu na rok 2015 / výstava 20 000,- Kč, oslavy 7000,- Kč, a další nutné výdaje 

1) VČS UKLÁDÁ :  
- Výboru KK rozhodnout o odměně za sečení travnatých ploch  
- všem členům zapojit se do přípravy a pořádání výstavy německých ovčáků, která se koná dne 9.5.2015 

(pořadatelé, sponzoři, věcné dary …) 
- všem členům zapojit se do údržby areálu klubu i úklidu klubovny  formou brigádnických hodin. Brigády jsou 

řešeny individuálně i organizovaně  a plně v kompetenci hospodáře klubu, kontakt: Josef Soška tel: 608 405 286  
email: josef.soska@seznam.cz 
Brigáda na výzvu hospodáře klubu bude zveřejněna na webových stránkách klubu či oznámena emailem  -  
zaslat Soškovi kontakt .    Stránky: http://www.kkvelkabystrice.websnadno.cz/  

- Výboru KK během roku 2015 rozhodnout, zda pořádat bonitaci v roce 2016.      Termín: 30.5.2015 
- předsedovi klubu zajistit obnovu razítka ZKO  
- žádá všechny členy o návrhy, jak oslavit výročí 65 let založení kynologické organizace ve Velké Bystřici 

 
-  

2) BERE NA VĚDOMÍ 
-   zprávy členů výboru 
  Zprávu RK 
 problematiku pořádání bonitací 

 
 

 
 
Zapsala : Šperková Marie 


