ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SPORTOVNĚ STŘELECKÉHO KLUBU TŘEBEŠ, z.s.
Konané dne: 8. 2. 2019
Svolaná: výborem SSK Třebeš, z.s., dle čl. 8, bod 3. Stanov SSK Třebeš, z.s.
Místo konání: Střelnice v Mlejnku 592/2, Hradec Králové
1. Zahájení a schválení programu – provedl J. Ledvinka, který byl pověřen řízením schůze
2. Volba návrhové a mandátové komise – zvoleni byli: L. Kračmar, P. Grund, P. Hojdík
3. Zpráva mandátové komise – přednesl L. Kračmar, konstatováno, že ČS je usnášení schopná.
Z celkového počtu 41 přítomno nebo se prokázalo platnou plnou mocí 28 členů oprávněných hlasovat
(viz příloha – Listina přítomných)
4. Zpráva o činnosti výboru za 2018 – přednesl p. Ledvinka (viz. příloha)
5. Zpráva o sport. činnosti za 2018 a plán na rok 2019 – přednesl p. Kračmar (viz. příloha)
6. Zpráva o stavu a využití střelnice za 2018 a plán na rok 2019 – přednesl p. Vaněk (viz. příloha)
7. Zpráva o hospodaření a účetní uzávěrka za 2018 – přednesl p. Vrabec (viz. příloha)
8. Zpráva kontrolní komise za 2018 – přednesl JUDr. Sejkora (viz příloha)
10. Návrh rozpočtu na rok 2019 – přednesl p. Vrabec (viz příloha)
11. Diskuse
V diskusi vystoupili:
P. Vojtíšek s dotazem na novou smlouvu o pronájmu s firmou AL SLUŽBY
p. Tichý upozornil na nebezpečí pádu starých stromů a nutnost tuto situaci urychleně řešit
p. Kračmar informoval o přijaté směrnici k GDPR
p. Ledvinka podrobně informoval o postupu při zadávání Studie proveditelnosti na výstavbu nové
vzduch. střelnice a omezené možnosti a podmínky pro získání dotace z MŠMT na její výstavbu, jejíž
získání se v současné době jeví jako přinejmenším problematické
K potřebě vzduch. střelnice se pak rozproudila diskuse ve které dále vystoupili p. Komárek, p.
Kračmar, p. Grund, p. Dvořák, p. Ledvinka, p. Binar
Z této diskuse vyplynuly následující závěry:
a) Pokračovat v prověřování finančních prostředků z veřejných zdrojů (dotace) a v případě, že
výbor dojde k závěru, že existuje reálná možnost tyto prostředky získat, svolat mimořádnou
ČS, která by rozhodla o následném postupu
b) Souběžně s bodem a) prověřit možnosti vybudování střelnice v pronajatých prostorách dle
typu p. Komárka v prostorách ve vlastnictví města (letiště, objekt při ZŠ Malšova Lhota),
případně dalších, a pokud by se podařilo takové prostory objevit začít s realizací.
12. Usnesení – přednesl L. Kračmar (viz. příloha)

V Hradci Králové, 8. 2. 2019

zapsal: L. Kračmar

ověřil: Jiří Ledvinka, předseda

