
Základní kynologická organizace Úpice - 413 

Zápis z členské schůze   

Konané dne 12.12.2015 od 16 hod. v Suchovršicích v restauraci 

 

Přítomni:  Jan Mareš, Marie Vlahová, Monika Krčmářová, Pavlína Peterková, Jiří Werner, Lenka 

Henychová, Zdeněk Šulc, Bohuslav Jansa, Zdeněk Vlček, Jan Šafránek, Karel Kuhn, Věra Škaloudová 

 

Omluveni:  Martina Franzeová, Eva Engelmannová 

 

Program:  1. Zahájení a přivítání nových členů 

      2. Ukončení stávajího výboru a volba nového výboru 

                    3. Zpráva o hospodaření za rok 2015 

                    4. Zpráva o činnosti ZKO za rok 2015 

                    5. Zpráva o výcviku 

                    6. Schválení příspěvků na rok 2016 

                    7. Plán na rok 2016 

                    8. Diskuse, připomínky, návrhy na zlepšení chodu 

 

 

1. Schůze byla zahájena p. Marešem /předseda ZKO/, který zároveň přivítal nové členy. 

Přítomno bylo 12 lidí. Pro nemoc se omluvila sl. Franzeová /výcvikář/ a jednatelka p. Eva 

Engelmannová. Stávající člen p. Kasper Jan se omluvil pro ztrátu psa /zatím neví, zdali bude 

v r. 2016 členem. 

 

2. Na výborové schůzi dne 29.11.2015,která se konala na kynologickém cvičišti v Úpici, bylo 

rozhodnuto, že stávající  výbor ukončí  svoji činnost. Nový výbor byl navržen a zároveň 

předložen na členské schůzi dne 12.12.2015 v tomto složení: 

 

                   Předseda: Lenka Henychová          10 členů pro – proti 0 – zdržel se-2 

                   Jednatel:   Jan Šafránek                   11 členů pro -  proti 0 – zdržel se -1 



                   Výcvikář:   Martina Franzeová        12členů pro – proti 0 – zdržel se – 0 

                   Figurant: Jan Mareš                            11 členů pro – proti 0 – zdržel se – 1 

                   Pokladní: Pavlína Peterková              11 členů pro – proti 0 – zdržel se – 1 

                   Údržbář:  Karel Kuhn                           11 členů pro – proti 0 – zdržel se – 1 

                   Člen :       Bohuslav Jansa                    11 členů pro- proti 0 – zdržel se – 1 

 

V roce 2016 nám bude provádět účetnictví  p. Bohunka Celbová, bytem Suchovršice, která 

nám přislíbila i vypracování  daňového přiznání pro rok 2016. Tato služba nám bude 

poskytnuta zdarma. 

 

Na rok 2016 byl pro ZKO Úpice zvolen revizor z řad členů a to: 

                    p. Zdeněk Vlček            11 členů pro – proti 0 – zdržel se -1 

 

 

3. Vzhledem k tomu, že svoji činnost ukončila p. Lenka Šulcová v 11/2015 –  výborová  účetní a 

pokladní, tak nás informoval p. Mareš o stavu pokladny ZKO Úpice. Předběžný stav je 6000Kč, 

ale vzhledem k rozpracovanosti nelze upřesnit. Na sportovní komisi  města Úpice, která se 

konala 8.12.2015 nám byla poskytnuta z rezervy částka 3800,- Kč. /k dnešnímu dni nejsou 

finance na účtu/. Za účetnictví, peněžní deník a daňové přiznání zodpovídá p. Jan 

Mareš/předseda ZKO Úpice/. 

        

4. V roce 2015 ZKO Úpice-413 uskutečnila řadu ukázek pro mateřské školky Úpice,  Suchovršice 

a Libňatov. Dále následovaly ukázky pro ZŠ Lány, pečovatelské domy v Úpici, domov 

důchodců Tmavý Důl, Dětský den v Dolní Kalné a Den Úpice. 

 

        

5. V r. 2016 bude i nadále provádět výcvik slečna Martina Franzeová, která od jara nabídne 

veřejnosti psí školičku. V letošním roce touto lekcí proběhlo 20 lidí a zároveň někteří  se stali 

novými členy. Pan J.Mareš –figurant, bude spolupracovat s panem Michalem Středou, který 

mu nabídl výpomoc ve formě výcviku. Úkolem je hledat dalšího cvičitele /upoutávka v televizi 

JS, podán inzerát v Úpických novinách/.  

 

6. Placení  příspěvků na rok 2016                             hlasování: pro 12- proti 0 – zdržel se 0  

Každý člen ZKO Úpice – 413 a každý žadatel o členství je ve smyslu organizačního řádu 

povinen zaplatit členské příspěvky, o jejichž výši rozhodla členská schůze /konaná dne 

29.11.2015/. 

Dále je každý člen a každý žadatel o členství v ČKS je povinen zaplatit členskou známku ve výši 

150Kč. Žadatel o členství v ČKS je dále povinen zaplatit obal na členskou průkazku ve výši 10,-

Kč. 

 

 



 

 

Placení příspěvků na rok 2016 je nutno zaplatit nejpozději do 31.12.2015 a to na účet, který 

přináleží  ZKO Úpice-413:  účet  FIO BANKA       č. 2700835091/2010 anebo v hotovosti p. 

Marešovi, p.Henychové 

 

 

 

Příspěvky na rok 2016: řádný člen                                  500 Kč 

                                          nezletilí členové /do 18let/    250 Kč 

                                          starobní důchodci členové     250 Kč 

                                          invalidní členové                      250 Kč 

                                              nezaměstnaní                           neplatí příspěvek, ale odpracují 

brigádnické hodiny nad rámec povinných brigád /1hod=100Kč/ 

                                          nečlen                                           50 Kč 

                                           

 hostování: na základě písemné žádosti ČKS rozhoduje výbor s konečnou platností  

                     o hostování v ZKO Úpici /je osvobozeno od povinností/: 

                     denní : 50 Kč 

                     celoroční: 500 Kč 

 

                     odhlasováno: pro 12 – proti 0 – zdržel se – 0 

 

Dále po vzájemné domluvě s předsedou ZKO Úpice lze placení příspěvků rozdělit, pokud se 

člen ocitne ve svízelné situaci. 

 

 

7. Plán na rok 2016 

- Koupit plachtu na buňku na prozatímní havarijní stav střechy /zajistí p.Vlček/ 

- Buňka se bude muset na jaře opravit /zatékání střechou a oknem 

- V plechové garáži  dodělat dlažbu, přislíbena pomoc p. Zelinky st. /zajistí p.Jansa/ 

- Domluvit nástěnku, která je umístěna na poliklinice v Úpici /zajistí p.Henychová/ 

-  Provést upoutávku na nástěnce u Tomana, kde realizujeme pomoc psímu útulku 

D.Králové/zajistí p.Henychová/ 

- Oslovit pečovatelské domy, domovy důchodců či školy na ukázky naši činnosti 

- Vypracovat žádost o granty či žádosti na činnost, akce v Úpici /zajistí p.Henychová, 

p.Vlček/ 

-  P. Peterková se zúčastní školení u p.Celbové (účetní/ ohledně spravování financí 

pokladny ZKO Úpice  

- Provést kontrolu všech interních dokumentů, které se přímo týkají  ZKO Úpice (zajistí p. 

Henychová/ 

- Jednat s vedením města Úpice o opravě cesty na cvičiště a realizaci zajištění vody a 

elektriky/ zajistí p. Henychová/ 

- Pojištění cvičiště odhlasováno : pro 12 – proti 0 – zdržel se 0/zajistí p.Henychová/ 



 

8. Závěrem byli členové nového výboru seznámeni s povinnostmi, které přináleží  u jejich 

funkce. 

p.Mareš do konce roku předá p.Henychové veškerou dokumentaci týkající se ZKO Úpice-413 

p.Mareš předá pokladnu též do konce roku p.Peterkové 

p.Mareš vypracuje přehled figurantských potřeb, které přináleží ZKO Úpici 

p.Mareš  plně zodpovídá za podání daňového přiznání za rok 2015 

p.Mareš vypracuje prohlášení,  že nový výbor nebere zodpovědnost za rok stávající a za roky 

minulé 

Nový výbor se sejde začátkem ledna za účelem vypracování návrhů na činnost v r. 2016. Na 

akce je možné zajistit finance z grantů a příspěvků města Úpice.  

Všichni členové vyplní nové přihlášky, které splňují předepsané náležitosti. 

Členové ZKO Úpice byli též seznámeni s tím, že naše organizace spadá pod ČKS Praha. Na 

našich stránkách www.zkoupice.cz , budou stanovy  ČKS,  kde jsou uvedeny práva a 

povinnosti členů. 

Členové musí respektovat řád cvičiště, který bude vyvěšen na našem cvičišti a dále bude ke 

čtení na našich stránkách. /souhlas bude stvrzen podpisem/:  zajistí p. Henychová 

Členové výboru vlastní klíč od buňky, brány, branky a plechové garáže /stvrzeno podpisem/: 

zajistí  p. Henychová 

Výboru – v lednu se též zúčastní p. Petráš, který spravuje naše stránky a s p. Šafránkem zajistí 

úplnost našich web.  stránek. 

Závěrem  bylo poděkování všem členům, kteří se aktivně podíleli na činnosti naší ZKO a 

věříme, že i   rok 2016 bude úspěšným. 

 

 

 

 

 

                                                                     Vypracovala: Lenka Henychová 

                                                                      V Úpici dne: 13.12.2015 

 

http://www.zkoupice.cz/

