
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 

Klubu Agility České republiky z. s., IČO 63830035 

 

Datum konání: 11. 11. 2017 

Místo konání: Klub Teplo, Přerov, Horní náměstí 9 

Přítomni: dle prezenční listiny, za výbor Mašek Stanislav, Alena Zbožínková, Adriana Slezáková, 

Petr Dostál a za KRK Jaroslava Podmolová a Marcela Polášková 

 

Program schůze dle pozvánky: 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové, volební a mandátové komise 

3. Zpráva výboru 

4. Zpráva KRK 

5. Hospodaření za roky 2016 a 2017 

6. Návrh rozpočtu na rok 2018 

7. Volba výboru a KRK 

8. Přestávka 

9. Představení výrobu 

10. Diskuze 

11. Usnesení a závěr 

 

Po ukončení prezence a rozdávání drobných pozorností od Klubu v 14.00 hodin předseda KAČR 

přivítal všechny přítomné členy Klubu a konstatoval, že je v sále přítomno 43 členů s hlasovacím 

právem a 2 členové bez hlasovacího práva. V souladu s platnými Stanovami KAČR vyhlašuje výbor 

30minutovou přestávku, po jejímž uplynutí bude tato členská schůze (dále jen „ČS“) 

usnášeníschopná. Předseda Klubu zároveň sdělil účastníkům ČS, že mají k dispozici přímo v sále 

občerstvení, na které je pozval. 

 

V 14:30 hodin, po uplynutí přestávky nutné pro usnášeníschopnost ČS, bylo pokračováno v jednání 

ČS, kdy bylo v sále přítomno 47 členů s hlasovacím právem a 2 bez hlasovacího práva, 

nadpoloviční většinu tedy tvoří 24 a více hlasů. 

 

 

Jednotlivé body programu: 

 

ad 1.) Proběhlo hlasování o schválení předloženého programu členské schůze 

 PRO 46, návrh schválen 

 

 Volba zapisovatele členské schůze. Návrh – Eva Svobodová 

 PRO 44, návrh schválen 

 

ad 2.) Volba návrhové komise. Návrh na složení – Vilém Čekajle, Denisa Lajmarová, Carlo 

Magnoli 

 PRO 43, návrh schválen 

 

 Volba volební a mandátové komise. Návrh na složení – Olga Havlíčková, Karel Havlíček, 

Margit Horáčková 

 PRO 43, návrh schválen 

 

ad 3.) Přednesení zprávy výboru - Alena Zbožínková (Příloha I.) 

 

ad 4.) Předneseni zprávy KRK - Jaroslava Podmolová (Příloha II.) 

 

ad 5.) Přednesení zprávy o hospodaření klubu za rok 2016 a 2017 - Stanislav Mašek  



 Účastníkům schůze byl při prezenci předán soupis hospodaření za roky 2016 a 2017 

(Příloha III.) 

 

ad 6.) Výborem předložen návrh vyrovnaného rozpočtu pro rok 2018 (Příloha IV.) 

  

 Návrh – do Návrhu rozpočtu na rok 2018 - do 4. řádku doplněna nula Odvody a dotace 

ČKS rozpočet příjmu 

 návrh schválen 

 

 Návrh na změnu programu - Martina Magnoli Klimešová - vsunutí  bodu programu za 

bod 5) diskuze IMCA 

 návrh schválen 

 

 Hlasování o upraveném návrhu rozpočtu pro rok 2018 

 PRO 42, návrh schválen  

 

ad 6) Návrh Martina Magnoli Klimešová – účast v reprezentaci pro závod IMCA umožnit 

pouze psům bez průkazu původu vydaného FCI 

 PRO 21, návrh zamítnut 

 

ad 7.) Předsedkyně Jaroslava Podmolová KRK krátce vysvětlila, jakým způsobem budou volby 

do výboru a KRK probíhat, jak správně vyplnit hlasovací lístky. 

 Do výboru byli navrženi a kandidaturu přijali tito kandidáti: 

 Stanislav Mašek -29 hlasů 

 Alena Zbožínková - 47 hlasů 

 Adriana Slezáková – 33 hlasů 

 Michaela Bakrlíková – 18 hlasů 

 Vilém Čekajle – 32 hlasů 

 Lucie Šebková – 22 hlasů 

 Eva Svobodová – 32 hlasů 

 

 Do KRK byli navrženi a kandidaturu přijali tito kandidáti: 

 Jaroslava Podmolová – 34 hlasů 

 Lenka Dušánková – 33 hlasů 

 Jana Urbanová - na základě předložené písemné plné moci Danou Russovou – 12 hlasů 

 Dana Russová - 24 hlasů 

 Radana Pišťková – 35 hlasů 

 

ad 9.) Do výboru byli zvoleni: 

 Stanislav Mašek nar. 09. 02. 1972 

 Alena Zbožínková nar. 11. 05. 1984 

 Adriana Slezáková nar. 23. 08. 1988 

 Vilém Čekajle nar. 28. 12. 1976 

 Eva Svobodová nar. 15. 05. 1982 

 

 - Interní volbou výboru byl za předsedu zvolen Stanislav Mašek a místopředsedu Alena 

Zbožínková, ostatní funkce ve výboru budou rozděleny na nejbližší schůzce výboru. 

 

 Do KRK byly zvoleny: 

 Jaroslava Podmolova 

 Lenka Dušánková 

 Radana Píšťková 

 

 - Interní volbou KRK byla za předsedkyni zvolena Lenka Dušánková. 



 

 S ohledem na výsledky volby členů výboru, návrh změny zapisovatele členské schůze. 

Návrh nového zapisovatele – Jana Brodová 

 PRO 44, návrh schválen 

 

ad 10.) Dotaz: Je možno zajistit transparentní účet klubu. Odpověď -v tuto chvíli nevíme, 

zjistíme, budeme informovat. 

  

 Návrh – Michaela Bakrlíková – podmínky financování reprezentace pro rok 2018  

- MS 2018 reprezentant nehradí žádný příspěvek klubu, klub uhradí startovné a 

ubytování určené manažerem reprezentace v plné výši a vyplatí příspěvek na dopravu 

ve výši 3000Kč na psovoda 

PRO 25, návrh schválen  

 

- EO 2018 reprezentant nehradí žádný příspěvek klubu, klub uhradí startovné a 

ubytování určené manažerem reprezentace v plné výši  

PRO 21, návrh zamítnut 

 

 Návrh -  Radmila Nováková – reprezentanti EOJ 2018 nehradí žádný příspěvek klubu, 

klub uhradí startovné, ubytování a cestovní náklady určené manažerem reprezentace a 

vhodnou stravu v plné výši, PRO 16 

- PROTINÁVRH – Denisa Lajmarová – reprezentanti EOJ 2018 uhradí klubu 

příspěvek ve výši předpokládaných výdajů na stravu, klub uhradí všechny ostatní 

výdaje dle původního rozpočtu 

-  PRO 23, schválen protinávrh 

 

 Návrh – PAWC 2018 - Příspěvky reprezentantů se snižují na nulu, klub hradí startovné, 

ubytování určené manažerem reprezentace v plné výši a příspěvek na dopravu ve výši 

3.000 Kč na psovoda 

 PRO 32, návrh schválen 

 

 ČS pověřuje výbor klubu agility, aby uvedené schválené změny promítnul do již 

schváleného rozpočtu na rok 2018 s vědomím, že rozpočet již nebude vyrovnaný. 

            PRO 42 

 

 Návrh – Michaela Bakrlíková – žádá výbor, aby jednal a uzavřel smlouvu o pořádání MS 

na rok 2022 a pokud nebude přidělen z důvodu obsazenosti, tak v nejbližším možném 

roce následujícím po roce 2022. 

 PRO 38, návrh schválen 

 

 Návrh – Výbor – Alena Zbožínková – zvýšení odvodu ze závodu za zahraničního 

účastníka na 20 Kč za závodní den a psa s účinností od 01. 04. 2018, PRO 24 

- PROTINÁVRH I. – Dana Russová – snížení odvodu za člena KAČR na 10 Kč za 

závodní den a psa. PRO 2 

- PROTINÁVRH II. - Petr Dostál – aby byl při odvodech ze závodů zachován původní 

stav. PRO 11 

 schválen návrh výboru, oba protinávrhy byly zamítnuty 

 

ad 11.) Členská schůze jednohlasně schválila Usnesení členské schůze přednesené návrhovou 

komisí. PRO 29 

 

Zapsaly:  

Eva Svobodová 

Jana Brodová 


