Zápis z jednání členské schůze Oblastní skupiny agility
Permoník
konané dne 13. 2. 2010 v Ostravě

Přítomni: členové OSA Permoník dle prezenční listiny, celkem 23 členů (22
členů oprávněných hlasovat) 1 host
Jednání vedla Naděžda Sedláčková, předsedkyně OSA Permoník
1. Členská schůze (dále jen ČS) zvolila:
- Zapisovatelku průběhu jednání ČS Markétu Vaňharovou
- Mandátovou a volební komisi ve složení: Monika Tyrová, Marcela
Grzywačová, Iveta Kotásková.
- Návrhovou komisi ve složení JUDr, Hana Wachsmannová, Petr Gzyl, Monika
Jones.
Členská schůze schválila doplnění programu o bod „Schválení kooptace
Petra Gzyla do Kontrolní a revizní komise“ jako bod 6 před schválení Stanov
počtem hlasů 22 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Další body byly posunuty o jeden.
2. Naděžda Sedláčková přednesla zprávu o činnosti OSA Permoník
3. Jednotliví instruktoři zhodnotili své výcvikové skupiny a Lenka Sedláčková
přednesla zprávu výcvikáře.
4. Zpráva pokladní byla rozdána všem přítomným. Dotazy na hospodaření
nebyly vzneseny.
5. Ing. Věra Klíšová přednesla zprávu KRK
6. Na návrh Kontrolní a revizní komise byla schválena kooptace Petra Gzyla
jako člena KRK počtem hlasů 21 pro, 0 proti, 1 se zdržel
7. Byly projednány nové Stanovy a jejich znění bylo odsouhlaseno počtem
hlasů 22 pro, 0 se zdržel, 0 proti.
8. Naďa zdůvodnila navrhované zvýšení členských příspěvků. Návrh byl
schválen počtem hlasů 17 pro, 5 se zdrželo, 0 proti.
Nově jsou členské příspěvky schváleny takto:
dospělý 1 pes – 1000,-/2 psi 1500,- dítě 1 pes – 800,-/2 psi 1.800,- Kč;
zápisné 200,- bez ohledu na věk, členství bez výcviku 100,- bez ohledu na
věk, 1 výcviková lekce 120,- Kč bez ohledu na věk, platba za brigády 600,Kč (za 20 brig. hodin, tj. 30 Kč za jednu hodinu). Osvobození jsou
instruktoři, účetní, webmaster a ten, kdo zajistí minimálně 3.000,sponzoringu. Členské příspěvky jsou splatné předem, nevratné, brigády
individuálně – splatné předem, vratné po odpracování. Výjimky v placení
členských příspěvků budou posuzovány individuálně.
9. Návrh rozpočtu na rok 2010 byl rozdán všem přítomným. Byl schválen 21
pro, 0 se zdržel se, 0 proti.
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10. Naděžda Sedláčková přednesla návrh Plánu práce na rok 2010.
11. Různé.
a) N. S. sdělila členům, že jsou aktualizované podklady, se kterými by bylo
možno se obrátit na sponzory. případní zájemci si materiály mohou vyžádat
u předsedy.
Uvedla možnosti sponzoringu – buď v hotovosti, nebo nákup překážek
apod.
b) N.S. připomněla, že členské příspěvky je potřeba zaplatit do konce března,
jinak je členství končí a člen je povinen zaplatit zápisné jako nový člen.
Zároveň se může stát, že z nedostatku kapacity nebude členům obnoveno
členství až do doby vyřešení personálních problémů.
c) Lenka vyzvala přítomné, aby se přihlásil ten, kdo by měl zájem vést skupinu
po Věrce Klíšové, která odchází na mateřskou. Naďa navrhla Moniku
Vaňharovou, Monika Tyrová navrhla Petra Gzyla a přihlásila se rovněž Iveta
Kotásková. Protože v minulosti měly o instruktora zájem Barča Staufčíková
a Lucka Peterková, osloví je Lenka, zda by měly zájem projít přípravou na
instruktora. Jakmile dostane info zpět, bude informovat výbor o tom, kdo
bude jako instruktor připravován
d) N.S. poděkovala členům za účast na brigádách a požádala o pomoc při
pořádání letošních závodů.
e) Naďa informovala členy o JIPce Magdy Ziolkowské, případně Lenky a Nadi
Sedláčkových.
f) Naďa informovala o prosbě ZKO Dětmarovice na pomoc při zničení jejich
cvičiště. Protože zazněl návrh na sbírku pro tuto organizaci, bylo navrženo,
aby každý, kdo chce, přispěl podle svých možností. Termín – do 31. 3. 2010,
pak bude sbírka předána ZKO Dětmarovice. Monika Tyrová navrhla,
abychom se na ZKO obrátili s dotazem, zda chtějí i fyzickou pomoc našich
členů na brigádě na svém cvičišti. Zajistí Naďa.
g) V souvislosti s vytížením Renaty vyzvala Naďa přítomné, aby se přihlásil ten,
kdo by byl ochoten vést webové stránky. Přihlásili se Marcela a Ondra.
Lenka se spojí s Jirkou Svobodou a bude konzultovat způsob a formu, jak
by bylo možno web změnit a inovovat, následně domluví schůzku
s případnými zájemci o webmastra.
h) Ti, co mají propadlé očkování, byli vyzváni k dodání očkovacího průkazu.
12. JUDr. Hana Wachsmannová přednesla návrh usnesení ČS. Návrh byl
počtem hlasů 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
V Ostravě dne 13. 2. 2010
Zapsala: Markéta Vaňharová
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