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U S N E S E N Í  
ČLENSKÉ SCHŮZE KLUBU AGILITY ČESKÉ REPUBLIKY, z. s., IČO 63830035 

KONANÉ DNE 11. 11. 2017 V PŘEROVĚ OD 14:00 HODIN 

 

 

I.    ČLENSKÁ SCHŮZE BERE NA VĚDOMÍ 

 

a. zprávu předsedy klubu za rok 2017, 

b. zprávu KRK za rok 2017, 

c. zprávu o hospodaření za rok 2016, 

d. zprávu o hospodaření za rok 2017 k datu 31. 10. 2017 

e. rozdělení funkcí ve výboru a KRK. 

 

 

II.    ČLENSKÁ SCHŮZE SCHVALUJE 

 

a. volbu Evy Svobodové jako zapisovatelky členské schůze, 

b. volbu návrhové komise ve složení: Vilém Čekajle, Denisa Lajmarová, 

Carlo Magnoli, 

c. volbu mandátové a volební komise ve složení: Olga Havlíčková, Karel 

Havlíček, Margit Horáčková, 

d. program členské schůze, 

e. změnu programu, zařazení bodu „IMCA“ za bod 5 původního programu, 

f. změnu v rozpočtu na rok 2018, oprava administrativní chyby - kolonka 

„Rozpočet příjmy“ u položky „Odvody a dotace ČKS“ doplněna o „0 Kč“ 

g. opravený rozpočet na rok 2018, 

h. volbu výboru ve složení: Stanislav Mašek (předseda), Adriana Slezáková, 

Alena Zbožínková (místopředseda), Eva Svobodová, Vilém Čekajle, 

i. volbu revizní komise ve složení: Jaroslava Podmolová, Lenka Dušánková 

(předseda), Radana Píšťková, 

j. volbu Jany Brodové jako nové zapisovatelky členské schůze, 

k. změnu podmínek pro reprezentaci na MS v roce 2018 takto: Příspěvky 

reprezentantů se snižují na 0 Kč. KAČR hradí v plné výši startovné, ubytování 

reprezentantů určené manažerem reprezentace, každému reprezentantu 

(psovodovi) bude uhrazen příspěvek na dopravu ve výši 3.000 Kč, 

l. změnu podmínek pro reprezentaci na EOJ v roce 2018 takto: Příspěvky 

reprezentantů budou vybírány ve výši předpokládaných nákladů na stravu 

reprezentanta (psovoda), ostatní náklady hradí KAČR dle původního rozpočtu, 

m. změnu podmínek pro reprezentaci PAWC v roce 2018 takto: Příspěvky 

reprezentantů se snižují na 0 Kč. KAČR hradí v plné výši startovné, ubytování 
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reprezentantů určené manažerem reprezentace, každému reprezentantu 

(psovodovi) bude uhrazen příspěvek na dopravu ve výši 3.000 Kč, 

n. změnu výše odvodů ze závodů za zahraničního účastníka (za účastníka s VP 

vydaným jinou zemí než ČR) z 10 Kč na 20 Kč za psa a den. 

 

III.    ČLENSKÁ SCHŮZE UKLÁDÁ: 

 

a. výboru, aby provedl změny v rozpočtu na rok 2018 v souladu se schválenými 

změnami s vědomím, že rozpočet nebude vyrovnaný, termín: do 31. 12. 2017, 

b. výboru podat kandidaturu na pořádání MS v roce 2022, v případě obsazení 

tohoto termínu jiným pořadatelem na nejbližší možný rok následující po roku 

2022, termín: do uzávěrky podání přihlášek, 

c. výboru jednat a uzavřít smlouvu na pořádání MS v roce 2022 (případně jiném 

roce, ve kterém bude kandidatura České republiky schválena) s paní Michaelou 

Bakrlíkovou, termín: neurčen. 

 

Toto usnesení bylo schváleno na členské schůzi Klubu Agility ČR v Přerově 

11. 11. 2017 v 18:33 hodin. 

 

Zpracovala a zapsala:  

Návrhová komise ve složení: 

Vilém Čekajle, Denisa Lajmarová, Carlo Magnoli 

 


