Zápis z členské schůze ze dne 18. 12. 2013
Členská schůze byla uspořádaná v restauraci Vila v Bašti, stejně tak, jako tomu bylo minulý rok.
V 19:15 hod. zahájení a představení výboru.
Následovalo shrnutí roku 2013:
a)
b)
c)

Připomněly se společné akce a události jako:
Společné procházky s pejsky,
Výročí cvičáku,
Čarodějnice,
Výlet na Sázavu,
Dnes Psa,
Vánoční sbírka pro Útulek Lesan Kralupy nad Vltavou,
Brigády aneb co se stihlo a na čem je třeba ještě popracovat,
Shrnutí počtu členů v roce 2012 a 2013, jejich porovnání a vyhlášení našeho spolku jako
nejčetnějšího spolku v Bašti,
d) Hospodaření v r. 2013:
- Nový revizor a povinnost vytvoření revizní zprávy do poloviny ledna 2014,
- zprávy od revizora a pokladníka budou zveřejněny na webových stránkách po jejich
vyhotovení.
Příprava na rok 2014:
-

pokračování zavedených akcí,
NOVĚ: bezplatný výcvik pejsků v Útulku Lesan (probíhá a bude i nadále pokračovat),
Výzva pro nové nápady a realizace,
Legislativní změny musí proběhnout do 3 let (nový občanský zákoník),
Volba výboru sdružení a revizora – ve výboru končí Martina Fortunová a Monika Boušková,
Novou členkou výboru byla jednohlasně zvolena Marianka Nesnídalová (1 člen se zdržel),
která krátce představila nejen svůj osobní život, ale taktéž zkušenosti s výcvikem psů,
Novým členem výboru byl opět jednohlasně zvolen Honza Jirkovský (1 člen se zdržel), který
převzal odpovědnost za realizaci a správné fungování brigád,
Pokladníkem pro nový rok opět zůstává Denisa Svatoňová,
Revizorem byla jednohlasně zvolena Monika Nejedlá,
Návrh na členské příspěvky pro rok 2014: 500 Kč pro dospělé/rok, 250 Kč pro juniora/rok,
1000 Kč pasivní člen bez účasti na brigádách/rok,
Hlasování o členských příspěvcích: 1 proti, zbytek členů odsouhlasil zachování stávajících
příspěvků,
Brigády:
a) 12 hod. za rok (oprava plotu, jiné opravy, možnost pomoci s administrativou, tiskem,
propagací, manuálních prací mimo předem stanovené termíny, tvorba nástěnky apod.),
b) každá neodpracovaná hodina = -100 Kč,
c) možnost poslat náhradu na daný termín brigády

Cena výcviku:
a) obrany: 0 Kč,
b) agility: 50 Kč za lekci, každá 10. Lekce zdarma,
c) výcvik: 0 Kč (zaplacen předem z členských příspěvků)
- jednohlasně odhlasováno
Do konce roku je třeba zaplatit členské příspěvky na r. 2014.

Zapsala: Iva Uhlíková, 18. 12. 2013

