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USNESENÍ 

Členské schůze SPORTOVNĚ STŘELECKÉHO KLUBU TŘEBEŠ, z.s. 

konané dne: 10.2.2017 

místo konání: střelnice V Mlejnku 592/2, Hradec Králové - Třebeš 

 

Členská schůze SSK Třebeš, z.s. 

1. bere na vědomí: 

 a) zprávu o činnosti výboru za rok 2016 

 b) zprávu o sportovní činnosti za rok 2016 

 c) zprávu o využití střelnice za rok 2016 

d) zprávu revizní komise za rok 2016 

2. schvaluje: 

 a) účetní uzávěrku za rok 2016 

 b) rozpočet na rok 2017 

c) plán sportovní činnosti na rok 2017 

3. volí (viz. zápis volební komise): 

 a) výbor SSK Třebeš, z.s. ve složení 

  Libor Kračmar 

  Lubomír Kryška 

  Jiří Ledvinka 

  Jaroslav Vaněk 

  Rudolf Vrabec 

b) revizní komisi SSK Třebeš, z.s. ve složení 

Martin Dlabka 

Pavel Hojdík 

Václav Sejkora 

c) delegáta na Valnou hromadu Královéhradeckého KS ČSS (hlasovali pouze členové ČSS) 

Jiřího Ledvinku 

4. ukládá: 

 a) výboru SSK Třebeš, z.s. hospodařit v roce 2017 v souladu se schváleným rozpočtem a případné mimořádné 

odůvodněné změny provádět pouze v rámci jednotlivých kapitol tak, aby klub v roce 2017 hospodařil s vyrovnaným 

rozpočtem. 

        zodpovídá: předseda, hospodář a správce střelnice 

        termín: průběžně 

 b) výboru SSK Třebeš, z.s. vyhodnotit diskusi této ČS a přijmout nezbytná opatření z této diskuse vyplývající 

        zodpovídá: předseda 

        termín: 31. 3. 2017 

5. doporučuje revizní komisi: 

 a) prověřit věcný obsah a plnění dlouhodobých smluv o pronájmu, případně navrhnout jejich doplnění nebo 

změny 

  

O účetní uzávěrce za rok 2016 se hlasovalo zvlášť 

Pro její schválení hlasovalo    24 členů 

Proti bylo        0 členů 

Hlasování se zdrželo       0 členů 

Účetní uzávěrka SSK Třebeš, z.s. za rok 2016 byla schválena 
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O rozpočtu na rok 2017 se hlasovalo zvlášť 

Pro jeho schválení hlasovalo    24 členů 

Proti bylo        0 členů 

Hlasování se zdrželo       0 členů 

Rozpočet SSK Třebeš, z.s. na rok 2017 byl schválen 

 

Pro přijetí ostatních bodů tohoto Usnesení hlasovalo  24 členů 

Proti bylo         0 členů 

Hlasování se zdrželo        0 členů 

 

Usnesení Členské schůze SSK Třebeš z.s. bylo schváleno 

 

Jiří Ledvinka  

předseda SSK Třebeš, z.s.    

 

Alžběta Dlabková 

předseda návrhové a volební komise   


