Zápis členské schůze Základní kynologické organizace 157, konané 2.12.2016

1. Schůze byla zahájena. Přítomno 8 členů.
2. Zpráva výboru: Nová smlouva o pronájmu pozemku s Lesy ČR. Vyšší cena za
pronájem ve výši 14 200 Kč. Dotace od města Chlumce ve výši 10 000 Kč byla plně
využita na překážky, poháry a ceny na závody Chlumecký lvíček 2016. Na příští rok
je požadována dotace ve výši 15 000 Kč vzhledem ke kulatému výročí závodů.
3. Zpráva o hospodaření: Pořádáním závodů jsme vydělali 13 802 Kč, na účtu je nyní
k dispozici 28.519,- Kč a v pokladně 11.911 Kč.
4. Byl projednán návrh ceníku na rok 2017. Po úpravách byl schválen (6 pro, proti 0,
zdržel se 2). Nový ceník je přílohou zápisu ze schůze. Členské příspěvky bude možné
zaplatit do 28.2.2017, ale do 23.12.2016 je nutné zaplatit 150,0 Kč za známku ČKS.
5. Byl projednán návrh nového vnitřního řádu. Po úpravách byl schválen (7 pro, proti 0,
zdržel se 0). Nový vnitřní řád je přílohou zápisu ze schůze.
6. Schválení nových členů: Vzhledem k tomu, že nové členy schvaluje výbor. Je toto
vyřízeno. Novým členem bude Ola Puverlová, Nikola Horáčková, Tereza Pazderová,
Eliška Ferklová.
7. Organizace závodů Chlumecký lvíček 2017. Závody se budou konat v neděli
23.4.2017 v Chabařovicích na ploché dráze. Pomocníci - závodníci budou platit 120
Kč (+ 100 Kč nečlenové KAČR). Aktivní pomocníci z jiných organizací budou platit
také 120 Kč. Přihlášení bude možné od 2.1.2017.
8. Projednání záloh na brigádnické hodiny. Bylo schváleno 15 brigádnických hodin (pro
7, proti 0, zdržel se 0). Zálohy se platit nebudou. Bude rozpis na brigády. Do konce
roku se neodpracované hodinu budou muset zaplatit (70,0 Kč/hod).
9. Obnova překážek: Příští rok se pořídí nové plastové skokové překážky. Staré se
odprodají (cena se ještě dohodne, členové za 200 Kč, ostatní za 300 Kč). Nové áčko až
další rok.
10. Další úkoly: A.Novotná Rychtecká napíše v lednu dopis starostovi s prosbou na
předávání cen Chlumeckého lvíčka.
B. Fričová a P.Vaverková udělají nábor nových zájemců o výcvik agility
či školky pro štěňata. Letáček od 1.2. do 31.3.2017 a podle zájmu
v průběhu dubna začátek kurzů.
Lepší údržba www stránek. Členové pošlou informace, které tam chtějí
mít umístěny.
A.Novotná Rychtecká udělá odkaz na Rajčeti na fotogalerii ZKO.
Zvážíme možnost koupit novou dřevěnou kadibudku.
N.Horáčková zjistí možnost opravy odkladových kotců.

V Chlumci 2.12.2016
Zápis provedla A.Novotná Rychtecká

