ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SPORTOVNĚ STŘELECKÉHO KLUBU TŘEBEŠ, z.s.
Konané dne: 29. 6. 2021
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, volební a mandátové komise – zvoleni byli do mandátové komise: H. Hojdíková, P.
Hojdík, do volební a návrhové komise: P. Vojtíšek, P. Grund , L. Holoubek
3. Zpráva mandátové komise – přednesl P. Hojdík, konstatováno, že ČS je usnášení schopná.
Z celkového počtu 38 přítomno nebo se prokázalo platnou plnou mocí 26 členů oprávněných hlasovat
(viz příloha – prezenční listina)
4. Zpráva o činnosti výboru za 2020 – přednesl p. Ledvinka (viz. příloha)
5. Zpráva o sport. činnosti za 2020 a plán na rok 2021 – přednesl p. Kračmar (viz. příloha)
6. Zpráva o stavu a využití střelnice za 2020 a plán na rok 2021 – přednesl p. Vaněk (viz. příloha)
7. Zpráva o hospodaření a účetní uzávěrka za 2020 – přednesl p. Vrabec (viz. příloha)
8. Zpráva kontrolní komise za 2020 – přednesl P. Hojdík (viz příloha)
10. Návrh rozpočtu na rok 2021 – přednesl p. Vrabec (viz příloha)
11. Diskuse
V diskusi vystoupili:
L. Kračmar – informace z jednání Valné hromady KS ČSS
L. Kračmar – informace o probíhající kontrole dotací Královéhradeckého kraje za rok 2019
J. Ledvinka – informace o možnosti pronájmu uvolněné zahrádky v areálu střelnice
F. Tichý – potřeba průřezu a skácení přestárlých stromů a jejich náhrada
J. Ledvinka – informace o dotacích NSA (Můj klub a provoz sportovišť)
12. Zpráva volební komise (představení kandidátů na členy výboru a revizní komise SSK Třebeš, z.s.)
Za členy výboru byli navrženi: Jiří Ledvinka, Libor Kračmar, Ing. Rudolf Vrabec, Jaroslav Vaněk, Ondřej
Lukáš, do revizní komise: JUDr. Václav Sejkora, Ing. Martin Dlabka, Pavel Hojdík
13. Volba výboru a revizní komise SSK Třebeš, z.s. – o každém kandidátovi se hlasovalo samostatně
(výsledky hlasování viz. příloha Usnesesení)
14. Usnesení – přednesl P. Vojtíšek (viz. příloha)

V Hradci Králové, 29. 6. 2021

zapsal: L. Kračmar

ověřil: Jiří Ledvinka, předseda

