Výroční členská schůze SSK 0006
Datum konání:

13. 12. 2017

Zahájena v:

17:00 hod.

Přítomni:
Omluveno:

36 osob
9 osob

Program:
1. Zahájení
2. Prezentace členů
3. Zpráva o hospodaření klubu – p. Kohout
a) Stav financí na běžném účtu k 30. 11. 2017
b) Dotace z roku 2017
i. Dotace na projekt „O štít města Pardubice podzim“ nebyla čerpána
z důvodu nekonání akce, a proto byla poskytnutá dotace ve výši 2.000 Kč
vrácena bankovním převodem.
ii. Dotace pro Filipa Rotrekla byla vyčerpána a bude vyúčtována - 12/2017
iii. Dotace na provoz sportovišť byla vyčerpána a vyúčtování proběhne
k 31. 12. 2017
c) Dotace na rok 2018 – termín pro podání žádosti je ve druhé polovině ledna 2018
4. Zpráva o činnosti klubu za rok 2017 – p. Dušek, p. Vlček
a) Oprava střechy buňky na střelnici 25m.
b) Na 50 m střelnici provedena oprava zástěn
c) Poděkování členům, kteří se zúčastnili brigád
d) Brigádnická činnost za rok 2017 bude zohledněna při výběru příspěvků
i. Kdo má odpracováno více než 10 hodin, má splněno a nadbytečné hodiny
je možné proplatit v adekvátním přepočtu tj. 100 Kč/hodina.
ii. Kdo nemá odpracovaný plný počet hodin, platí poplatek 100 Kč/hod.
iii. Obnovena smlouva o zápůjčce střelnice s MmP - beze změn
iv. Cena známky – Český střelecký svaz Praha = 500 Kč/člen
v. Klubový poplatek = 700 Kč
vi. Výjimky – odpuštění brigádnických hodin pouze z důvodu nemoci
e) Odměna 1.000 Kč pokladníkovi (Pavel Kohout)
Hlasování: souhlasí 36 členů, nesouhlasí 0 členů, zdrželi se = 0 členů
f) Informace o revizi účetnictví za rok 2017 - provedena – p. Valenta
Při revizi nebyly zjištěny nedostatky v účetnictví klubu. O revizi byl proveden
zápis.
Vzhledem k nepřítomnosti jednatelky M. Papouškové informoval pokladník
p. Kohout o stavu účetnictví klubu.
Celkové účetnictví bude ukončeno na konci roku 2017 jednatelkou. Zápis bude
proveden při první výborové schůzi SSK.

5. Seznámení členů s činností na rok 2018 – p. Dušek
Brigádnická činnost na rok 2018
i. Dle výše dotací naplánována oprava plechové zástěny na střelnici 25m
ii. Dokončení zázemí na střelnici 25m
iii. Dokončení opravy elektroinstalace otočných terčů
iv. Další brigádnická činnost dle potřeb klubu (min. 10 hod.)
Hlasování: souhlasí = 36 členů, nesouhlasí = 0 členů, zdrželi se = 0 členů
6. Volba výboru SSK
Schválen návrh původního složení výboru:
Předseda – L. Dušek
Jednatel – M. Papoušková
Hospodář – V. Vlček
Pokladník – P. Kohout
Hlasování: souhlasí = 36 členů, nesouhlasí = 0 členů, zdrželi se = 0 členů
7. Diskuse
a) Svatoštěpánské střílení – pokud se členové dohodnou na pořádání akce a akci
zastřeší, nejsou námitky - zajišťuje p. Čapek
b) Příjezd na střelnici – v době stavby cyklostezky bude příjezd omezen - možnost
přístupu od Kauflandu - do konce roku bude pravděpodobně příjezd okolo
tenisových kurtů
c) Provoz na střelnici 50m - možno na střelbu použít padací terče – pouze pro 22LR
d) Výpověď ze střelnice - nepodložená fáma - platí stále smlouva o zápůjčce MmP
8. Závěr
Ukončení schůze proběhlo v 18:30 hod., dotazy členů byly zodpovězeny, veškeré
informace pro členy budou uvedeny na internetových stránkách klubu

Schůze ukončena v: 18:30 hod.
Dne:

13. 12. 2017

Zpracoval:

p. Vlček, p. Dušek

Razítko a podpis statutárního zástupce:

