
Vybírání poplatků pro rok 2020 
Poplatky na rok 2020 se vybírají vždy ve středu od 16 do 17.00 hodin v buňce na 
střelnici 25 m. 
Každý člen předloží průkaz ČSS pro vylepení známky pro rok 2020 a brigádnický průkaz 
(kniha brigád). 
Výběr poplatků bude zahájen ve středu 8. 1. 2020. 
Výše poplatků je stejná jako v roce 2019. Bez předložení průkazu ČSS včetně vložky pro 
vylepení známky nebude známka na rok 2020 vydána. 

Výběrčí termíny v lednu 2020: 8. 1., 22. 1. a 29. 1. 

Výběrčí termíny v únoru 2020: 5. 2., 19. 2. a 26. 2. 

Cena známky ČSS – 500 Kč, klubový poplatek 700 Kč. Dále se budou řešit odpracované 
brigádnické hodiny - zůstávají stejné – 10 hodin. 
Konečný termín pro vybírání poplatků je 28. 2. 2020. 
V případě nezaplacení poplatků do uvedeného data bude ve smyslu stanov ČSS a SSK 
ukončeno členství. 

Brigádnické hodiny 
Brigádnické hodiny se nemění. Na základě rozhodnutí výboru SSK bude možno členům, 
kteří mají odpracováno více jak 10 hodin, nadbytečné hodiny proplatit v adekvátním 
přepočtu, tj. 100 Kč/hod. V případě, že člen nemá splněn určený počet hod. za rok 2019 platí 
poplatek podle chybějících hodin. Brigádnické hodiny za rok 2019 jsou zapsány v knize 
brigád. U ostatních je poplatek v případě neodpracování brigády stejný - 1000 Kč. 

Ukončení členství 
V případě ukončení členství v SSK TMS je každý povinen odevzdat osobně členský průkaz a 
klíč od prostorů SSK předsedovi klubu nebo jinému členu výboru SSK. Pouze ze zdravotních 
důvodů lze ukončit členství jiným způsobem po telefonické dohodě. 

Brigádnické hodiny na rok 2020 
Brigádnické akce budou nejméně 14 dní před termínem vyvěšeny ve vývěsce klubu na 
střelnici 25M a na internetových stránkách SSK. Dále je možná domluva brigádnické činnosti 
vždy ve středu za účasti některého člena výboru nebo individuelně po tel. domluvě. 

Poznámka: Informace pro členy lze získat každou středu u předsedy SSK vždy ve výše 
uvedenou dobu, v uvedené dny výběrčích termínů. 
Velmi nutné případy telefonicky na čísle 724103213 (tel. čísla členů výboru jsou uvedena na 
internetových stránkách klubu). 

Důležitá upozornění pro členy budou zaslána e-mailem. 

 

V Pardubicích 20. 12. 2019 

Za SSK TMS Pardubice Luboš Dušek 


