
9. 12. 2021 
Důležité informace ke konci roku 2021 : 

 

- Zveme Vás na klubový Vánoční závod, který se bude konat v neděli 26. prosince od 10:00.  

- Cvičáková liga vrcholí! Výsledky budou vyhlášeny na členské schůzi. První 3 získají věcné ceny. Kdo 
ještě nenahlásil svoje kynologické aktivity a úspěchy za rok 2020 a 2021, ať tak učiní co nejdříve.   

- Výbor ZKO Písek upozorňuje na povinnost zaplatit členský příspěvek na rok 2022 do konce roku 
2021! Pokud máte zájem nadále užívat i odkládací kotec, je třeba platbu provést též do konce roku. Poté 
nebude možné garantovat, že „Váš“ kotec bude volný.  

Příspěvky lze uhradit přímo na cvičišti každou neděli u J. Hejlové nebo na účet ZKO Písek 
6062360623/2010 (FIO banka). Jako VS použijte číslo členské legitimace, do zprávy pro příjemce 
uveďte své jméno a příjmení a účel platby  (např. Ivan Vzor, čl.příspěvek+2 brig.hodiny+kotec).  

Členský příspěvek činí 750 Kč + 100 Kč za každou neodpracovanou brigádnickou hodinu za uplynulý 
kalendářní rok. Stanovený počet brigádnických hodin je 8 h/rok. Důchodci, invalidní důchodci, 
mateřská dovolená a děti do 15 let mají brigády sníženy na 4 h/rok a jejich členský příspěvek činí 
500 Kč. Kdo vstoupil do klubu ve 2. pololetí má povinnost odpracovat ½ brigádnických hodin. 
Poplatek za užívání kotce činí 120 Kč/rok. 

- Tomu, kdo nezaplatí celý členský příspěvek do 31.12.2021 bude dle stanov ČKS k tomuto datu 
UKONČENO ČLENSTVÍ! Povinnost mít odpracované nebo zaplacené brigády za rok 2021 trvá i 
v případě ukončení členství!!! Kdo již nechce nebo nemůže být nadále členem ZKO Písek – dostavte se 
po domluvě v neděli s průkazkou ČKS pro výstupní razítko – nutné pro případný přestup jiné ZKO. 

- Počet vašich odpracovaných brigádnických hodin najdete v přiložené tabulce. Případné dotazy 
nebo nesrovnalosti řešte s P. Hrubcovou – osobně, telefonicky (723 412 331) nebo mailem 
(cadeau@seznam.cz) NAHLÁSIT KDY, CO A JAK DLOUHO JSTE DĚLALI 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

POZVÁNKA 
 

Výbor ZKO Písek Vás zve na výroční členskou schůzi, která se koná v neděli 

9. ledna 2022 od 13.00 hodin  
v areálu ZKO Písek – 471, U Martínka 2328, Písek 

 

 Program: 
1. zahájení schůze, odsouhlasení programu schůze 
2. přehled činnosti za uplynulé období (rok 2021 - hospodaření, výcvik, brigády,…) 
3. zpráva revizní komise 
4. schválení výsledku hospodaření za rok 2021  
5. ustanovení volební komise a volba nového řádného člena výboru do funkce výcvikáře 
6. vyhlášení výsledků Cvičákové ligy 2020 + 2021 
7. zvýšení odvodů za člena na ČKS – navýšení členských příspěvků od roku 2022 

(viz příloha zápis z jednání předsednictva ČKS) 
8. plán činnosti na rok 2022 (zkoušky, závody, plánované práce  …) 
9. odsouhlasení rozpočtu na rok 2022 
10. diskuse 
11. závěr 

S pozdravem za výbor ZKO Písek 
 

      Petr Kinkor 

 

 !!! Upozorňujeme na nutnost uhradit členské příspěvky na rok 2022 do 31.12.2021 !!! 


