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Zápis č. 1/2013 

 z mimořádné členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 08.06.2013 

 

Přítomni: Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela 

Kořínková, Pavel Kotrba, Jaroslava Mikulecká, Jana Pašková, Tereza 

Piskačová, David Pohořelý, Martina Sedláková, Kateřina Štěpařová, 

Jiří Švarc, Jiří Vojta, Petr Šmoldas -  celkem přítomno 15 členů 

Omluveni: Olga Červenková, František Červenka, Zdeněk Auterský (plná moc 

udělená Davidu Pohořelému k hlasování o koupi nového traktoru - viz 

příloha Zápisu), Milan Římek, Vladimír Nádvorník, Libor Kytka, Josef 

Jirsík 

 

Program: 

1. Vyřešení akutního problému se sekáním kynologického cvičiště 

2. Návrh na přemístění kladiny 

3. Závěr  

 

 

1. Vyřešení akutního problému se sekáním kynologického cvičiště 

 Členská schůze byla zahájena v 11 hod. předsedou ZKO, panem Davidem 

Pohořelým, který nastínil problém s dosluhujícím traktorem na sekání 

kynologického cvičiště a akutní potřebou, vzhledem k probíhající letní sezoně, tento 

problém vyřešit. 

 Po úvodním slovu předal předseda slovo panu Pavlovi Kotrbovi, aby členy 

seznámil s technickým stavem stávajícího traktoru, předešlými nutnými opravami, s 

tím spojenými náklady, a výhledem na možné očekávané další problémy.  

 Následně seznámila paní Kateřina Štěpařová všechny přítomné se stavem 

finančních prostředků ZKO Zásmuky. 

 Dále bylo předáno slovo výcvikáři, panu Pavlovi Drahošovi, který představil 

návrh Výboru ZKO Zásmuky na nákup nového traktoru StarJet AJ 102-22 s tím, že 

stávající traktor i nevyužívaná rotační sekačka Dolmar by byly nabídnuty k prodeji.  
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 O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem 14 + 1 (plná moc) pro koupi 

nového traktoru, 1 proti. Návrh na koupi nového traktoru StarJet AJ 102-22 byl 

Členskou schůzí přijat. 

 

2. Návrh na přemístění kladiny 

 Výbor ZKO Zásmuky předložil Členské schůzi návrh na přemístění kladiny. 

Stávající umístění je z důvodu trvale podmáčeného terénu a s tím související 

nemožnosti využití překážky nevyhovující a proto je nutné zvolit místo, které bude 

sušší a lépe přístupné. Navržen byl prostor za kotcema pod strání na začátku 

kynologického cvičiště. Členové ZKO Zásmuky návrh přivítali a přijali. 

 

3. Závěr 

V závěru předseda poděkoval všem přítomným a schůzi ukončil v 11:30 hodin.     

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

....................................................             ....................................................... 

         Pavel Drahoš                                        Kateřina Štěpařová  


