
ZÁPIS č. 1/2008 

z členské schůze  ZKO Zásmuky 261 konané dne 8. prosince 2007 
 

Schůze byla zahájena v 10.00 hodin 

 

Členové:  15 přítomno 

   4 omluveni 

Zápis zpracoval: Kateřina Svobodová 

 

Program:   

1 Zhodnocení uplynulého roku 

2 Volba nového výboru  

3 Brigádnické hodiny 

4 Pronájem chaty  

5 Zápis nových členů a výběr poplatků  

6 Diskuze 

7 Závěr 

 

1. Zhodnocení uplynulého roku – zkoušky, výstavy, bonitace 

            Členové byli seznámeni se stavem finančních prostředků, který k 8.12.2007 činí: 

na účtu 13 502,17 Kč 

v pokladně 4 513,00 Kč 

 

Proběhlé akce ZKO Zásmuky: 30.9.2007 zkoušky figurantů, které úspěšně složilo 8 figurantů 

10.11.2007 zkoušky IPO, které složili 2 psovodi 

 

2. Volba nového výboru ZKO 

            Paní Červenková navrhla volbu nového vedení z důvodu zdravotní indispozice dosavadního 

předsedy p. Červenky. Nový výbor bude mít 3 členy.  

Předseda: Pavel Drahoš  (bude zastávat také funkci jednatele) 

Pokladník:  David Pohořelý 

Výcvikář:  Milan Římek 

V rámci vnitřního uspořádání byli dále do následujících funkcí zvoleni tito členové: 

Hospodář:  Milan Novotný 

 

Všichni členové výboru byli zvoleni jednomyslně. 

 

3. Brigádnické hodiny 

Nový předseda vyzval členy k diskuzi ohledně brigádnických hodin. Na základě dohody členů byl 

vytvořen návrh:  

- každý cvičící člen by měl odpracovat 10 hodin ročně 

- poplatek za neodpracované hodiny je 30,-Kč/ hod.  

- brigádnické hodiny budou odpuštěny za sponzorský dar  

- přispívající členové, tj. členové nevyužívající cvičiště, budou od hodin a poplatků osvobozeni.  

- dozor nad hodinami a pracemi bude mít zvolený hospodář 

 O návrhu bylo hlasováno s výsledkem 13 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 se zdržel hlasování. 

Návrh byl schválen většinou hlasů. 

 

 

 

 



 

 

 

4. Pronájem chaty  

Dalším návrhem je projednat nová pravidla pro půjčování chaty: 

      Půjčovné – členové a organizace – zdarma, platba spotřebované elektriky  

                     – ostatní – platba 500,-Kč, elektrika zahrnuta v poplatku 

Návrh byl schválen většinou hlasů. Paní Červenková je proti jakémukoli půjčování na delší dobu.   

 

5. Zápis nových členů a výběr poplatků 

    Bylo zapsáno 8 nových členů.  

    Členské poplatky neuhradilo 7 členů. 

 

6. Diskuze 

- Do konce roku 2007 je nutné zaplatit členské příspěvky na rok 2008 

      - Výbor musí zařídit darovací smlouvu na sponzorské dary. 

      - Návrhy na koupi nového vybavení.  

 

7. Závěr 

    Paní Červenková poděkovala všem přítomným za účast a jednání schůze ukončila.  

    Pan Jirsík poděkoval za všechny členy manželům Červenkovým za celoživotní práci pro kynologii   

    a ZKO Zásmuky.  

 

Usnesení členské schůze 

1) Čl. schůze bere na vědomí zprávy všech členů výboru ZKO. 

2) Většinou hlasů byl schválen návrh na zavedení brigádnických hodin a stanovení poplatku                

za neodpracované na 30,- Kč/hod platné od 1.1.2008.  

3) Byla provedena volba 3 členů výboru ZKO, zvoleni byli dosavadní členové: 

Pavel Drahoš, David Pohořelý, Milan Římek 

 

Usnesení členské schůze bylo schváleno všemi členy ZKO. 

  

 

Po té byla členská schůze ve 13:00 hodin ukončena. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

………………………………………..   ………………………………… 

Pavel Drahoš       Milan Římek 

 

 

 

 

………………………………………..    

David Pohořelý       

 


