
                                                   U S N E S E N Í 
 

     Výroční členské schůze Sportovně střeleckého klubu Dvory konané dne 30. 5. 2021 od  

15.00 hod. v klubovně na střelnici  

 

1 /VČS schvaluje 

 

a) návrhovou komisi ve složení Litera František, Černý Vladimír a Pýcha Milan 

b) zprávu o činnosti organizace za rok 2020 přednesenou předsedou Davídkem Františkem 

c) zprávu o hospodaření za rok 2020 se schodkovým výsledkem ve výši 77.520,27 Kč  

    přednesenou  Kolínovou Magdou  

d) zprávu o provedené revizi, kterou přednesl Davídek František ml.  

e) rozpočet na rok 2021 s plánovaným  schodkem ve výši 30.320,-Kč, který přednesla  

    Kolínová Magda  

f) plán práce brigádní, sportovní činnosti klubu, akcí pro veřejnost přednesený Davídkem 

    Františkem 

g) schválení osob pro práci ve výboru SSK Černý Vladimír,  Davídek František, Davídek 

    Václav, Hozák Václav, Kolínová Magdaléna, Litera František a Stránský Milan 

h) přijetí osob  Šťastný Marcel a  Víša Jiří za členy klubu SSK Dvory 

ch) jako správce střelnice osoby Hůlka Pavel,  Kolínová Magdaléna, Ondráček David a  

      Šťastný  Marcel 

i) delegáta klubu SSK Dvory na konferenci krajského sdružení ČSS Mgr. Vráblíková Petra 

                                               

2 /VČS ukládá 

 

a) výboru    1/ organizačně zajistit všechny plánované brigády a střelecké akce 

              2/ včas stanovit a oznámit termíny brigád (vývěsky klubu a web stránky)  

                         a zajistit jejich organizaci  

                     3/ požádat OÚ Dvory označení cesty – místní účelová komunikace dopravní  

                         značkou „ zákaz vjezdu“ a závorou 

                     4/ důsledně řešit neomluvenou absenci na VČS členů Konrád Jan, Pulda Pavel,  

                         Starosta Petr a Tůma Michal   

                    

b) členům    1/ dodržovat Stanovy SSK a PŘ střelnice  

              2/ plnit usnesení této VČS, sledovat stránky klubu a aktivně se podílet akcí                   

                   pořádaných klubem 

              3/ dále při výkonu funkce správce střelnice dodržovat povinnosti vyplývající z      

                  PŘ střelnice, zákona č.119/2002 Sb. a předpisů souvisejících zejména použití  

                  zbraní a střeliva 

               4/ splnit stanovený počet 15 brigádních hodin stanovených pro rok 2021 

                                     

3/ VČS bere na vědomí 

 

a) účast 68,75 % členů ( ČSS 61,5 % klub 50 %) 

b) trvající smlouvu s OÚ na přívod elektrického proudu pro hřbitov, obnovenou smlouvu   

    pronájmu střelnice pro p. Literu Františka na provádění přípravy, výuky a konání zkoušek  

    žadatelů o zbrojní průkaz, dohodu se Středočeskou krajskou správou Policie ČR o  

    provádění výuky  nových policistů, spolupráci s OÚ tzv. memorandum „ venkovní učebna“ 

 

   Za správnost: Litera František                                  Návrhová komise:  

 

                                                                                     Litera František 

                                                                                     Černý Vladimír 

                                                                                     Pýcha Milan 

 



 

                                                                                      

 

 

  


