
Zápis z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 

konané dne 28.11.2015 

Přítomno: 10 členů ZKO Veřovice 

2 hosté (starosta obce Veřovice - Břetislav Piterák, místostarosta obce Veřovice - Martin 

Fojtík) 

1. Předseda klubu přivítal přítomné členy a hosty. 

2. Členové byli seznámeni s programem schůze. Jelikož nebyla přítomna nadpoloviční většina členů 

a jelikož všichni členové obdrželi pozvánku na čl. schůzi, výbor navrhuje, aby byl pro platné 

usnesení brán v potaz souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. 

PRO – 10 členů  PROTI – 0 členů  ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0 členů 

3. Zpráva jednatele. Členům a hostům bylo představeno složení nového výboru, který byl zvolen na 

mimořádné členské schůzi 7. března tohoto roku.  Byli seznámeni se stavem členské základny a 

s prací výboru, výcvikářů a figurantů. 

4. Zpráva výcvikáře. Hlavní výcvikář seznámil přítomné s úspěchy členů na závodech, zkouškách a 

výstavách v letošním roce.  

5.  Zpráva hospodáře. Hospodář klubu seznámil přítomné s rozsahem prací, které se v letošním roce 

zvládly udělat (oprava kotců, nátěr palubek, vyvložkování komínu aj.) a s tím co se plánuje dělat 

v příštím roce. Dále seznámil přítomné s celkovým počtem odpracovaných brigádnických hodin. 

6. Pokladník klubu seznámil přítomné s hlavními zisky a náklady klubu za letošní rok. Dále byli 

přítomní informování o stavu pokladny k 31.10.2015. 

7.  Výbor navrhuje stanovit zálohu na brigádu ve výši 500,-Kč pro členy ve věku od 18 let a 250,-Kč 

pro mládež do 18 let. Zálohu za brigádu zaplatí každý člen spolu s členským příspěvkem. Pokud 

odpracuje stanovený počet brigádnických hodin, převede se mu záloha automaticky do dalšího 

roku. Pokud stanovený počet brigádnických hodin v plné výši neodpracuje, propadá záloha klubu 

a na další rok je každý člen povinen zaplatit s členským příspěvkem zálohu znovu.  

PRO – 10 členů  PROTI – 0 členů  ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0 členů 

 

Dále výbor navrhuje snížit povinný počet brigádnických hodin na 10 hodin od 18 let a 5 hodin 

pro mládež do 18 let.  

PRO – 10 členů  PROTI – 0 členů  ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0 členů 

 

Výbor navrhuje, aby byli výcvikáři, figuranti a členové výboru osvobozeni od poplatku za brigádu. 

PRO – 10 členů  PROTI – 0 členů  ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0 členů 

 

8. Jednatelka klubu přečetla nové znění provozního řádu ZKO Veřovice. Do provozního řádu se 

promítly změny týkající se bodu 7. Členové hlasovali pro nové znění provozního řádu (viz příloha). 

PRO – 10 členů  PROTI – 0 členů  ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0 členů 

 



9.  Členové byli seznámeni s plánem akcí na rok 2016 (viz příloha).  

PRO – 10 členů  PROTI – 0 členů  ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 0 členů 

10. Starosta a místostarosta obce Veřovice se ujali slova. Poděkovali za pozvání a seznámili nás 

s možnostmi poskytnutí dotací a podpory ze strany obce. 

11. Členové byli vyzváni, zda mají něco do diskuze. Nikdo se nepřihlásil o slovo. 

12. Předseda klubu poděkoval ještě jednou za účast všem členům a hostům a popřál všem do 

Nového roku pevné zdraví. Každý z přítomných obdržel od výboru klubu kalendář s plánem akcí a 

balíček piškotů. 

13. Slavnostní přípitek a volná zábava.  

Zapsala Anna Černochová 

Ve Veřovicích 29.11.2015 

 

Přiložené dokumenty: 

- Program schůze 

- Provozní řád 

- Plán akcí na rok 2016 



VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 28.11.2015 

 

 

Program: 

1. Úvodní slovo předsedy 

2. Zpráva jednatele – Anna Černochová 

3. Zpráva výcvikáře – Květoslava Valušová 

4. Zpráva hospodáře – Radek Novák 

5. Zpráva pokladníka – Anna Černochová 

6. Projednání brigádnických hodin 

7. Schválení provozního řádu 

8. Plán akcí na rok 2016 

9. Slovo pro hosty 

10. Diskuze 

11. Závěrečné slovo předsedy 

12. Volná zábava 



PROVOZNÍ ŘÁD ZKO VEŘOVICE 

Práva členů: 

1. Podílet se na všech činnostech klubu. 

2. Být informován o činnosti a hospodaření klubu. 

3. Používat ve výcviku pomůcek, jež jsou majetkem klubu. 

4. Účastnit se zkoušek a závodů. 

5. Volit a být volen do orgánů klubu (starší 18 let). 

6. Projevit svůj vlastní názor a zkušenosti. 

 

Povinnosti členů: 

1. V určeném termínu zaplatit členské příspěvky a zálohu na brigádu (vždy do 31.12. na další 

rok). 

2. Odpracovat stanovený počet brigádnických hodin, tj. 10 hodin ročně od 18 let, mládež do 18 

let 5h ročně. Do brigádnických hodin se mimo jiné započítává: 

- příprava a pomoc na závodech a zkouškách, 

- práce výcvikářů a figurantů, 

- údržba a úklid klubovny a prostorů kynologického cvičiště. 

3. Výcvikáři, figuranti a členové výboru jsou osvobozeni od poplatku za brigádu. 

4. Docházet na členské schůze a plnit pokyny členů výborů. 

5. Nenarušovat průběh výcviku a řídit se pokyny vedoucího výcviku. 

6. Venčit psa mimo cvičiště a v případě znečištění, výkaly odstranit na určené místo. 

7. Psa uvazovat za potokem, popř. odkládat do kotce. Je zakázáno uvazovat psa k překážkám a 

k zábradlí. 

8. Mít psa řádně naočkovaného. 

9. Nosit sebou výcvikové pomůcky (vodítko, obojek, stopovací šňůru, pamlsky). 

10. Udržovat pořádek ve všech prostorách cvičiště – v klubovně, v nářaďovně, v kuchyni a okolí. 

11. Za škody způsobené psem odpovídá a škodu hradí psovod. 

12. Každý člen se při výcviku ke svému psovi chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho ani ho 

neúměrně netrestá. 

13. Při vstupu na cvičiště má každý pes psa upoutaného na vodítku a v případě že je pes agresivní 

má nasazený náhubek. 

14. Jestliže se chce psovod zúčastnit výcviku s háravou fenou, domluví se předem se svým 

výcvikářem. 

15. Výcvikové pomůcky se ukládají po skončení výcviku zpět na určené místo a překážky se 

vracejí do původního stavu. 



PLÁN AKCÍ NA ROK 2016 

 

LEDEN 

23.1. Výšlap na Javorník 

DUBEN 

 Brigáda 

KVĚTEN 

1.5. Závody pro každého majitele psa 

 Zkoušky 

ČERVEN 

18.6. Noční obranářský závod 

 Zkoušky 

ZÁŘÍ 

 Zkoušky 

 Brigáda 

ŘÍJEN 

1.10. Závody o Cenu Veřovic a Memoriál Karla Škarpy 

LISTOPAD 

 Zkoušky 

PROSINEC 

 Členská schůze 

 

 


