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Zápis č. 1/2014 

 z  členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 

Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel 

Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka, Tereza 

Piskačová, David Pohořelý, Milan Římek, Martina Sedláková, Blanka 

Suraničová, Kateřina Štěpařová, Jiří Švarc, Jiří Vojta, - celkem 

přítomno 16 členů 

Omluveni: Olga Červenková, Josef Jirsík, Vladimír Nádvorník, Jiří Rytina   

 

Program: 

1. Zhodnocení uplynulého roku 

2. Změna poplatků za účast na zkouškách 

3. Zvýšení poplatku za psí školku 

4. Změna placení brigádnických hodin pro nové členy  

5. Změna sídla ZKO 

6. Diskuse 

7. Závěr  

 

 

1. Zhodnocení uplynulého roku 

 Členská schůze byla zahájena v 17:10 hod předsedou ZKO, panem Davidem 

Pohořelým. Zapisovatelkou byla pověřena Michaela Černá. 

Předseda po úvodním slově vyhodnotil stav brigád. V letošním roce se 

podařilo obrousit a natřít 4 makety, instalovat nový dřevník a nový vyštěkávací stůl. 

Dále bylo poděkováno Haně Dobšové a Liboru Kytkovi za natření všech překážek a 

kotců a opravu metrové překážky. Stále zůstává velkým problémem podmáčená 

půda kolem kladiny.  

Dále předseda poděkoval všem členům, kteří se podíleli na letošních akcích, 

ať už se jednalo o zkoušky, bonitaci NO nebo prezentaci našeho klubu na dětském 

dnu v Krychnově.  

Předseda také informoval o úspěšném přijetí vyúčtované dotace na MÚ 

Zásmuky za rok 2014 a podané žádosti o dotaci na příští rok.  
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V letošním roce končí své členství v ZKO Zásmuky Michaela Kýrová, Libor 

Kytka, Lucie Menclová, Jaroslava Mikulecká (k 06/2014), Josef Novotný, Libuše 

Procházková a pan František Červenka (úmrtí).  

Nakonec předseda přečetl počet odpracovaných brigádnických hodin 

u jednotlivých členů. 

Poté předal slovo pokladníkovi, paní Kateřině Štěpařové, která informovala 

přítomné o výdajích a příjmech v tomto roce a stavu peněz v hotovosti a na účtu. 

Největšími příjmy pro náš klub byly hlavně platby za psí školky, dotace od města, 

bonitace a akce hasiči. Nedílnou součástí příjmu jsou i páteční obrany figuranta 

Milana Římka. Co se týká investic, ty byly mmj. vloženy do nákupu zánovního 

vozíku za traktůrek, opravy traktoru a pohonných hmot. Při této příležitosti 

poděkoval předseda panu Pavlu Kotrbovi za údržbu a garážování traktůrku a předal 

slovo výcvikáři.  

Výcvikář ZKO, pan Pavel Drahoš, informoval o proběhlých zkouškách a 

pogratuloval všem ke splněným zkouškám a bonitace. Informoval nás o novém 

rozvržení sobotního tréninku. Ráno se bude konat řadovka pro všechny členy, kteří 

nemají zájem se účastnit zkoušek. Pak bude následovat individuální výcvik 

ostatních členů ve třech skupinkách. Dále požádal všechny přítomné o spolupráci 

při konání zkoušek a jiných akcí. Pokud se část členů účastní, ostatní by měli 

pomoci s organizací akce.  

Též nás informoval o možnosti pozvat si na naše cvičiště hosta. Dle stanov 

ČKS výbor ZKO určuje možnost míti hosta. V zápise schůze výboru ZKO z roku 

2008 je zapsáno, že kdo má splněné všechny brigádnické hodiny a pomáhá při 

akcích konaných ZKO, si může přivést hosta. Tuto skutečnost je nutné nahlásit 

výcvikáři klubu.  

Dalším bodem schůze byla diskuse o sekání trávy na cvičišti. Výcvikář 

poprosil členy, aby bylo cvičiště posekané každých 10 dní. Pokud se nepřihlásí 

nikdo ze členů do dvou dnů před samotným sekáním, cvičiště poseká slečna Alena 

Kotrbová za úplatu.    

 

2. Změna poplatků za účast zkoušky a jiná ustanovení 

 Vzhledem ke špatné platební morálce za zkoušky, se výbor ZKO rozhodl, že 

platby za zkoušky se budou hradit následovně:      

Člen ZKO Zásmuky platí 300,-Kč a nečlen 400,- Kč v řádném termínu přihlášení na 
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zkoušky (bude zveřejněn na webových stránkách ZKO Zásmuky). Po uzávěrce 

přihlášek se platba zvyšuje na 500,- Kč pro všechny, nejen při platbě na účet, ale i 

v hotovosti v den konání akce.  

Od příštího roku bude možná možné skládat v jeden den zkoušky jak dle 

NZŘ, tak i podle MZŘ. Tato skutečnost by pomohla většímu naplnění zkoušek.  

Je důležité konání již nahlášených zkoušek na ČKS. V případě zrušení akce se 

ZKO ocitne na „černé listině“ a příští rok by nemusela dostat termín na nové 

zkoušky z obavy zrušení této akce pořadatelem.   

V současné době je ve Středočeském kraji málo rozhodčích. Delegovaní rozhodčí 

přijíždí z velké dálky a tím se i zvyšuje platba za proplacení cestovních náhrad.      

 

3. Zvýšení poplatků za Kurz pro mladé psy a začínající kynology 

 Výbor ZKO informoval přítomné o svém rozhodnutí zvýšit poplatek za účast 

na psí školce. Každý účastník zaplatí od příštího roku 1.500,- Kč za tento kurz (trvá 

10 hodin).   

 

4. Změna placení brigádnických hodin pro nové členy 

 Vzhledem ke skutečnosti, že ZKO přijalo v minulosti nové členy, kteří 

nedostáli svého závazku vykonání brigádnických hodin a ukončili členství dříve, 

než byly jejich brigádnické hodiny splněny nebo uhrazeny, se výbor ZKO rozhodl 

pro změnu stanov ZKO (úprava Vnitřního řádu ZKO Zásmuky). Navrhuje zaplacení 

brigádnických hodin zálohově dopředu pro všechny nové členy. Na konci dalšího 

roku jim bude dle odpracovaných hodin buď částka převedena do dalšího roku, nebo 

propadne ve prospěch ZKO při neodpracování brigádnických hodin.   

Tento návrh byl jednomyslně schválen.  

Od 1.1.2015 zaplatí všichni noví členové starší 18-ti let zálohově brigádnické 

hodiny.   

 

5. Změna sídla ZKO Zásmuky 

Z důvodu úprav v NOZ (nový občanský zákoník) byla provedena změna sídla 

ZKO Zásmuky. Nově máme sídlo organizace na MÚ Zásmuky, Komenského 

náměstí 133.   
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6. Diskuse 

 Pan Švarc navrhuje konat zkoušky v našem ZKO pouze jednou ročně kvůli 

malé účasti našich členů na těchto zkouškách. Pan Drahoš namítá, že ostatní členové 

potřebují vidět, jak se takové akce organizují a i průběh jednotlivých oddílů 

zkoušek. Rád by zachoval systém ZKO, tedy že všichni členové se aktivně účastní 

při všech akcích klubu a ti zkušenější předávaní své vědomosti začátečníkům. Také 

informoval o tom, že cizí účastníci zkoušek, kteří se přihlásili k nám na zkoušky, ale 

nezúčastnili se jich, nebudou v budoucnu na zkoušky konané v ZKO Zásmuky 

připuštěni. 

Dále se hovořilo o sekání. Pan Pohořelý informoval, že v případě neochoty 

členů sekat kynologické cvičiště, budeme muset na tuto práci najmout externího 

člověka, kterého budeme muset platit, a to se samozřejmě promítne v nutnosti 

zvýšení členských poplatků. Pan Drahoš připomíná, že s vysokou trávou stoupá 

spotřeba pohonných hmot a opotřebení traktoru. Pan Pohořelý klade přítomným na 

srdce, že je potřeba hledat řešení pro daný dlouhodobý problém.  

Taktéž pan Drahoš apeluje na všechny přítomné, aby se více zapojili do 

pomoci při organizaci a pořádání akcí ZKO.  

Byl podán návrh na zrušení odůvodněných důvodů při neodpracovaných 

brigádách a zaplatit brigádnické hodiny přímo. O návrhu se nehlasovalo.  

Pan Andel nás informoval o systému správce cvičiště ve Švýcarsku. On byl 

jediným správcem cvičiště a zodpovídal za všechno. Pokud nemohl dostát své 

povinnosti např. posekat cvičiště, pověřil jiného člena klubu, který sekání provedl 

místo něho.  

 

7. Závěr 

 Závěrem nás předseda informoval o plánech na příští rok. Rád by pozval 

zastupitele MÚ Zásmuky, aby zvážili možnost přispět našemu klubu na opravu 

klubovny mimo dotaci na kynologické pomůcky. Také se zamýšlí koupě nové žluté 

porážecí překážky a o prodeji staré.  

Vzhledem k asanačním pracím u ČOV se výbor pokusí domluvit s klubem 

fotbalistů na společné realizaci přivedení pitné vody do našich kluboven. Po 

domluvě se zastupiteli obce bychom zaplatili potrubí a město by zajistilo výkopy. 

Pan Římek navrhuje oslovení firem, které by nám zdarma půjčili stroje na výkopy, 
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které by provedli členové ZKO. ZKO Zásmuky by zaplatila pouze náklady spojené 

s pohonnými hmotami.   

Pan Švarc si přál výslovné povolení sekání trávy, pan Pohořelý mu je udělil.  

Poté předseda ukončil schůzi v 18:55 hod.   

 


