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Zápis č. 1/2017 

 z volební členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 2.12.2017 

Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Dagmar Čechráková, Michaela Černá, 

Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Vladimír Nádvorník, 

Tereza Piskačová, David Pohořelý, Jiří Rytina, Milan Římek, Martina 

Sedláková, Blanka Suraničová, Kateřina Štěpařová, Jiří Vojta, - celkem 

přítomno 16 členů 

Omluveni: Olga Červenková, Hana Dobšová, Josef Jirsík, Lucie Procházková   

Hosté: Kateřina Zadinová 

 

Program: 

1. Zhodnocení uplynulého roku 

2. Volba nového výboru ZKO Zásmuky 

3. Plán pro příští rok 

4. Diskuse 

 

 

1. Zhodnocení uplynulého roku 

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

Pohořelým. Zapisovatelkou byla navržena a členskou schůzí jednomyslně 

odhlasována Michaela Černá. 

Předseda po úvodním slovu vyhodnotil průběh roku 2017. Letos se konaly dvě 

brigády a troje zkoušky. Předseda poděkoval všem členům, kteří se těchto akcí 

zúčastnili. Dále nás informoval o předaném vyúčtování dotace Města Zásmuky 

v hodnotě 30.000,- Kč. 80% až 90% této částky bylo použito na opravu komína, 

dále na pohonné hmoty a výcvikové pomůcky. 

Výcvikář Pavel Drahoš upřesnil informace o opravě a vyvložkování komína. 

Původní rozpočtová částka byla navýšena, neboť stávající stav komína nesplňoval 

technické parametry pro udělení revize. Dále nás informoval o přivedení nového 

vedení elektřiny, jež zajistí a zafinancuje MÚ Zásmuky v roce 2018. Poté 

konstatoval, že se letos konaly troje zkoušky. Všech se z naší ZKO účastnila fena 

Xantipa Manepo Ideal. Také se na našem cvičišti konala akce boxerského klubu „O 

Svatováclavský pohár“. Dále nás informoval o tom, že do našeho klubu vstupují 
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noví členové, kteří se zúčastnili školky pro začínající psovody. Jsou jimi: Ladislav 

Beran, Kateřina Zadinová a Adéla Machačková.  

V této souvislosti pan Pohořelý poděkoval všem členům klubu, kteří se aktivně 

podíleli na zajištění chodu obou školek, nejvíce pak Michaele Černé.    

Pokladník klubu, paní Kateřina Štěpařová nás informovala o výdajích a příjmech 

v tomto roce a stavu peněz v hotovosti a na účtech. Letos jsme získali dotaci od MÚ 

Zásmuky ve výši 30.000,- Kč, další finanční prostředky jsme získali na zkouškách a 

školce pro začínající psovody. 

 

Největší výdaje jsme tento rok měli na pohonných hmotách, platbách za rozhodčí a 

nákupem nového grilu. Dále pokladník připomněl, že platíme nájem, který činí 

600,- Kč za měsíc a poplatky za elektřinu ve výši 5.000,-Kč/rok.  

 

Z hlediska financí byl rok 2017 pro ZKO Zásmuky ziskový. 

Předseda nás informoval o zvýšení poplatků za známku ČKS ze stávajících 150 Kč 

na 250 Kč pro stávající členy, resp. 260 Kč pro nové členy. Důsledkem je i zvýšení 

členských příspěvků. 

 

2. Volba nového výboru ZKO Zásmuky 

 Letošní rok je zároveň i volebním rokem. Pan Pohořelý sdělil, že už dále 

nebude kandidovat na žádnou funkci ve výboru.  

Stávající výbor navrhl tříčlenný výbor. Tento počet byl členskou schůzí 

jednomyslně schválen hlasováním (pro návrh bylo 16 členů, proti návrhu 0 členů, 

zdrželo se 0 členů). Stávající výbor, ústy předsedy, navrhl složení nového výboru. 

Na předsedu ZKO Michaelu Černou, výcvikáře Pavla Drahoše a Kateřinu 

Štěpařovou na pozici pokladníka. Následně vznesl předseda ZKO dotaz, zda některý 

z dalších členů ZKO Zásmuky chce kandidovat na některou z funkcí ve výboru, 

přičemž se nikdo nepřihlásil, tudíž zůstali tři kandidáti navrženi stávajícím výborem 

ZKO Zásmuky. Jako volební komisařka byla zvolena jednomyslně paní Dagmar 

Čechráková. Volba nového Výboru ZKO Zásmuky proběhla tajným hlasováním. 

Hlasovalo 15 přítomných členů, z celkového počtu 20 členů ZKO Zásmuky. 

Novým předsedou ZKO Zásmuky se stává Michaela Černá (13 hlasů), výcvikářem 

Pavel Drahoš (14 hlasů) a Kateřina Štěpařová na pozici pokladníka (13 hlasů). 

Výbor v novém složení bude fungovat od 1.1.2018. 
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Dále proběhla volba revizora. Jediným kandidátem byl pan David Pohořelý, který 

byl 13-ti hlasy zvolen. Nikdo jiný o tuto funkci zájem neprojevil. 

 Následně pan Drahoš poděkoval Davidu Pohořelému za práci pro klub, Milanu 

Římkovi za figurování a Jirkovi Vojtovi za neutuchající entusiasmus při vykonávání 

brigádnických hodin. Všichni výše zmínění byli oceněni medailí.  

 

3. Plán pro příští rok 

 Pan Drahoš nás informoval o tom, že pro příští rok plánujeme dvě školky pro 

začínající psovody (jarní a podzimní), výstavu a bonitaci NO, která má již pevný 

termín 28. a 29.9.2018. Tyto akce odfiguruje Milan Římek. Bude potřeba řádně 

zajistit kantýnu, poháry a další věci spojené s těmito akcemi. Průběžně se budeme 

domlouvat na zajištění akcí na sobotních trénincích. Vzhledem k těmto akcím je 

potřeba koupit elektronickou váhu.  

 Dále se nabídl Milan Římek, že zajistí výměnu stávajících vodovodních trubek za 

nové. 

 

4. Diskuse 

 Na základě častých negativních námitek ze strany členů ZKO Zásmuky 

ohledně tréninků Milana Římka navrhl výcvikář Pavel Drahoš diskusi, během níž 

Pavel Drahoš navrhl paušální platbu 500 Kč/trénink. Jiří Rytina navrhuje  

100 Kč/hod. tréninku. Kateřina Štěpařová se přiklání k paušální platbě, Milan 

Římek navrhuje platbu 50 Kč/psa/trénink. Petr Andel souhlasí s návrhem Milana 

Římka. 

 

Po dlouhé debatě byla domluvena s panem Římkem varianta placení 50,-Kč za psa 

na tréninku za podmínky, že bude na jeho vlastních webových stránkách, nebo ve 

skupině na FB zveřejněn každý konaný trénink s přesným počtem zúčastněných 

psů, aby výbor měl přehled o vybraných částkách. V případě zveřejnění seznamu 

na FB, bude mít přístup do této skupiny předseda a pokladník ZKO. Zkušební doba 

je stanovena na dva měsíce. Při nedodržení podmínek se bude nastalý problém řešit 

s výborem ZKO (o tomto bodu nebylo hlasováno).  

Volební členská schůze byla ukončena obědem. 
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Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

………………………………     ……………………………….. 

David Pohořelý Kateřina Štěpařová 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Pavel Kotrba 

 

 

 


