
Výroční členská schůze SSK 0006 
 
 
 
Datum konání: 11. 12. 2019 
 
Zahájena: 17:00 hod.  
 
Přítomni:  35 členů a 2 hosté 
Omluveni: 9 členů 
Schůze je usnášeníschopná  
 
Program: 
 
1. Zahájení – p. Dušek předseda SSK 

 
2. Prezentace členů – p. Vlček 

 
3. Zpráva o hospodaření klubu – p. Kohout 

a) Stav financí na běžném účtu k 30. 11. 2019  
b) Dotace z roku 2019 

i. Dotace na závody SSK vyčerpána - byla poskytnutá dotace MmP ve výši 
4 000 Kč. Uskutečněny dva závody.  

ii. Dotace pro Filipa Rotrekla byla vyčerpána a bude vyúčtována 
iii. Dotace na provoz sportovišť byla vyčerpána a vyúčtování proběhne 

k 31. 12. 2019 
c) Dotace na rok 2020 – termín pro žádosti je ve druhé polovině ledna 2020 
d) Závody na rok 2020 budou řešeny v lednu 2020 – p. Kužela – zaneseny do 

střeleckého kalendáře 
e) p. Krtička seznámí členy s plánem na odhlučnění střelnice 25m.  
f) p. Šrut seznámí členy se stavem přípojky elektro – ČEZ – nezávislost na 

současném poskytovateli z pozemků bývalého voj. prostoru.  
 
4. Zpráva o činnosti klubu za rok 2019 – p. Dušek, p. Vlček 

a) Poděkování členům, kteří se zúčastnili brigád 
b) Brigádnická činnost za rok 2019 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. Cena známky – Český střelecký svaz Praha = 500 Kč/člen 
iv. Klubový poplatek = 700 Kč 

Výběrčí termíny poplatků na rok 2020 budou uvedeny na stránkách SSK. 
 

c) Odměna 1000 Kč pokladníkovi (P. Kohout) 
d) Věcný dar pro p. Vlčka a p. Kuželu za činnost v roce 2019 

Hlasování: souhlasí 35 členů, nesouhlasí = 0 členů, zdrželi se = 0 členů 
e) Informace o revizi účetnictví za rok 2019 - provedena – p. Kohout, p. Valenta 

Při revizi nebyly zjištěny nedostatky v účetnictví klubu. 
O revizi byl proveden zápis.  

f) p. Dušek seznámil členy s výsledky kontroly PČR na střelnici 25 a 50m.  



Byly zjištěny některé nedostatky - budou uvedeny v zápise o kontrole 
v lednu 2020. Je třeba provést aktualizaci seznamu správců střelnice, provést 
změny v provozního řádu střelnice, stanovit provozní dobu a provozní řád pro 
lukostřelce – KENTAUR.  
Členové SSK TMS souhlasí se zařazením hostujících členů SSK 0712 do stavu 
správců střelnice.  
Bude provedena výměna zámků na obou střelnicích v průběhu ledna 2020.  
Od 1. 1. 2020 bude zaveden nový provozní deník střelnice.  

g) Svatoštěpánské střílení bylo odsouhlaseno – zajistí p. Čapek.  
 

5. Volba výboru SSK 
 

Předseda SSK – Luboš Dušek 
Jednatel – Karel Valenta (odstoupil z funkce člena revizní komise) 
Hospodář – Václav Vlček 
Je nutné zajistit náhradu za současného předsedu klubu – člena, který se bude pod dozorem 
výboru SSK zacvičovat do funkce předsedy SSK na další volební období.  
 
Hlasování: souhlasí = 35 členů, nesouhlasí = 0 členů, zdrželi se = 0 členů 
 

 
6. Seznámení členů s činností na rok 2020 – p. Dušek 

Brigádnická činnost na rok 2020 
a) Naplánována oprava nosných prvků zástěn na střelnici 50m – materiál zajistil p. 

Vlček 
b) Dokončení zázemí na střelnici 25m 
c) Další brigádnická činnost dle potřeb klubu.  
d) Prověřit možnost odhlučnění střelnice 25m – proveditelnost původního návrhu 

p. Krtičky – zkušebně ověřit na pěti střeleckých boxech.  
e) p. Krtička bude pověřen jednáním s MmP a IP STAV o možných dotacích 

potřebných pro provedení odhlučnění.  
f) Po ověření účinnosti odhlučnění a propočtu nákladů na celou střelnici 25m 

seznámit členy s výsledkem 
g) Dodržování podmínek provozu střelnice – povolené typy zbraní a střeliva – 

viz. provozní řád střelnice a balistický posudek 
 
Hlasování: souhlasí = 35 členů, nesouhlasí = 0 členů, zdrželi se = 0 členů 

 
7. Diskuse 

V rámci diskuse byly zodpovězeny dotazy členů na výše uvedená témata.  
 

8. Závěr 
Dotazy členů byly zodpovězeny, veškeré informace pro členy budou uvedeny na 
internetových stránkách klubu.  
 
 
Schůze ukončena v: 19. 45 hod.  
 
Dne: 11. 12. 2019 
Zpracoval:   p. Vlček, p. Dušek 


