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Zápis č. 1/2012 

 z výroční členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 01.12.2012 

Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Kateřina Beránková, Michaela Černá, 

Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Josef Jirsík, Pavel Kotrba, Libor Kytka, 

Jaroslava Mikulecká, Vladimír Nádvorník, Renata Nerudová, Josef 

Novotný, Jana Pašková, David Pohořelý, Jiří Rytina, Milan Římek, 

Martina Sedláková, Kateřina Štěpařová, Jiří Švarc, Jiří Vojta, Petr 

Šmoldas  

-  celkem přítomno 22 členů 

Omluveni: Olga Červenková, František Červenka, Pavel Eichler, Lucie Menclová, 

Jiří Neruda 

 

Program: 

1. Zhodnocení uplynulého roku 

2. Volba nového výboru a revizora 

3. Plány na příští rok 

4. Pronájem klubovny a cvičiště na víkend 

5. Členské příspěvky pro nezletilé 

6. Závěr  

 

 

1. Zhodnocení uplynulého roku 

 Členská schůze byla zahájena v 16 hod. předsedou ZKO, panem Pavlem 

Drahošem, návrhem na volbu zapisovatele. Jednomyslně byla schválena Michaela 

Černá. 

 Po úvodním slově předal předseda slovo ostatním členům výboru.  

 Pokladník, pan David Pohořelý, zhodnotil finanční situaci klubu. Představil 

nám příjmy a výdaje v letošním roce i rekapitulaci příjmů a výdajů za uplynulé 

volební období. Detailní rozpis je k nahlédnutí u pokladníka. 

 Výcvikář, pan Milan Římek, nás seznámil s dosaženými úspěchy našich členů 

a s pořádanými akcemi na kynologickém sportovišti. Závěrem poděkoval všem, 

kteří se podíleli na pořádání zkoušek a jiných akcí v ZKO.  
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 Předseda pak dodal, že byly uskutečněny 2 předváděcí akce na dětských 

dnech v různých městech v okolí.  

 Hospodář, pan Jiří Rytina, poděkoval všem členům, kteří splnili brigádnické 

hodiny. 

 Poté předseda zhodnotil splnění úkolů schválených členskou schůzí 

v loňském roce. Letos se konaly dvě povinné brigády a bylo zhotoveno nové 

zabezpečovací zařízení v klubovně. Na osvětlení cvičiště se pracuje. Dále předseda 

pokáral členy za malou účast při letošním sekání trávy a při konání podzimních 

zkoušek dle NZŘ.  

 Pan Jiří Švarc namítl zbytečnost zkoušek s malou účastí našich členů a 

poděkoval panu Pavlu Kotrbovi za sekání trávy a údržbu traktoru.  

 Dále předseda poprosil členy o jejich větší účast na akcích konaných na 

cvičišti a vyslovil přání, aby každý člen vykonal alespoň 1 zkoušku za rok. Též se 

nebrání dobrovolníkům, kteří zajistí celý průběh akce. V neposlední řadě poděkoval 

členkám za dobře odvedenou práci v kantýně.  

 Pan Švarc se přihlásil s návrhem uspořádat závod pro členy. Výbor není proti, 

pan Švarc si vezme celou akci na starost. 

 Ke konci referátů poděkoval předseda výboru i členům za úspěšnou 

spolupráci v uplynulých 5-ti letech a oznámil usnášeníschopnost schůze pro účely 

volby nového výboru.  

 

2. Volba nového výboru a revizora 

 Pan Drahoš podal návrh 3- členného výboru ve složení předseda – pan David 

Pohořelý, výcvikář – pan Pavel Drahoš a pokladník – paní Kateřina Štěpařová. Pan 

Švarc navrhuje 5-ti členný výbor. Paní Mikulecká navrhla zvolení těch členů, kteří 

mají zájem být ve výboru a dodala, že volba musí proběhnout tajně.  

 Pan Římek nechce z časových důvodů dále vykonávat funkci výcvikáře. Rád 

by ale zůstal ve výboru a zastával méně časově náročnou funkci. Pan Rytina 

navrhuje 5-ti až 7-mi členný výbor.  

 Členové ZKO zvolili 17 hlasy 3-členný výbor, 5 hlasů bylo proti, nikdo se 

nezdržel hlasování. 

 Do nového výboru byli navrženi tito členové: David Pohořelý, Pavel Drahoš, 

Kateřina Štěpařová, Jiří Švarc a Michaela Černá.  

Zvolen byl David Pohořelý 19-ti hlasy, Pavel Drahoš 18-ti hlasy a Kateřina 

Štěpařová se 14-ti hlasy. Milan Římek se stává náhradníkem s 8-mi hlasy. Při volbě 
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revizora byla zvolena Michaela Černá 11-ti hlasy a jako náhradníkem byl určen pan 

Jiří Švarc se 4-mi hlasy.  

 Nový výbor bude fungovat od 1. ledna 2013 ve složení: předseda – David 

Pohořelý, výcvikář - Pavel Drahoš a pokladník – Kateřina Štěpařová. Revizorem se 

stává Michaela Černá. 

 Milan Římek bude působit jako figurant klubu. Jeho páteční obranářský 

výcvik zůstává. Poplatek za výcvik činí 100,-Kč/odpoledne. Celková částka podle 

počtu výcviků bude jednou měsíčně posílána na účet ZKO Zásmuky. 

 

3. Plány na příští rok 

 Příští rok se také budou konat 2 brigády – jarní a podzimní. V plánu je 

renovace schodů včetně vybudování zábradlí u klubovny, zpevnění půdy u kladiny a 

dokončení osvětlení cvičiště. Světla jsme získali od pana Rytiny. Letos budou 

provizorně zavěšeny na stromy, příští rok se zabudují na sloupy.  

 

4. Pronájem klubovny a cvičiště na víkend 

 Dále byla položena otázka na pronájem chaty a cvičiště na víkend. Navrhnut 

byl pronájem klubovny a cvičiště za jednotný poplatek 100,-Kč/akce s časovým 

omezením na max. 24 hod. Nesmí však zasahovat do řádného výcvikového dne.  O 

tento pronájem si může požádat každý člen, který řádně plní své povinnosti vůči 

klubu. Pro tyto účely budou klíče od klubovny uloženy i u pana Pavla Kotrby.   

Tento návrh byl schválen většinou hlasů, zdrželi se 3 a proti nebyl nikdo.  

 

5. Členské příspěvky pro nezletilé členy 

Mezi členy se nacházejí i nezletilí. Pro ně byl členskou schůzí schválen roční 

příspěvek 100,- Kč/osoba + 150,-Kč roční známka ČKS. Zároveň bylo zažádáno u 

MÚ Zásmuky o dotaci na výcvik mladistvých.   

 

6. Závěr 

V závěru nás předseda informoval o ukončení členství některých členů z osobních a 

zdravotních důvodů a dalších členů pro nezájem o členství v ZKO. 

Schůzi ukončil předseda v 19 hod.      


