
 

 

 

 

Zápis  

z členské schůze Sportovně střeleckého klubu Borek ze dne 

23.1.2019 v 17.00 hod. 

 

Místo konání: klubovna střelnice SSK Borek 

Předseda zahájil členskou schůzi klubu v 17.00 hod.  

Dle prezenční  listiny je přítomno: 

28 členů z celkového  počtu  48, tj. 58,3 %.   

13 členů čekatelů z  celkového počtu 23, tj. 56,5 %. 

Celkem 41 členů a členů čekatelů z celkového počtu 71, tj. 57,7 %. 

Členská schůze je usnášení schopná. 

Program: 

1.     Informace o činnosti klubu v roce 2018 – předseda SSK 

2.     Informace o hospodaření klubu v roce 2018 – pokladník SSK 

3.     Zpráva Revizní komise SSK Borek 

4.     Zpráva o činnost klubu v roce 2019 – předseda SSK  

5.     Rozpočet na rok 2019 – výbor SSK 

6.     Plán práce na rok 2019 a kalendář sportovní činnosti na rok 2019 –   

    výbor SSK 

7.     Diskuze 

8.     Závěr  

 

Předseda zahájil členskou schůzi a navrhl zapisovatele Petra Novotného a ověřovatele zápisu Karla 

Gažáka  a  Petra Bendu. Členská schůze návrh schválila. 

 

 



 

 

Ad 1) proběhlo seznámení členů klubu s činností roku 2018: 

- Největší akce : dokončení D3 v části, která má vliv na činnost SSK na střelnici, vč. 

terénních úprav, po jednání s investorem výstavby části D3 bylo  postaveno celkem 149m 

ochranné zdi. Dle informací předsedy – plot nenavazoval, měl by být o 2 m blíž ke střelnici 

= NEDODRŽENÍ PROJEKTU, Toto se podařilo jednáním s projektantem a 

stavbyvedoucím, provádějící stavbu, vyřešit a ochranný plot posunout do přijatelné polohy. 

- problém se zatékáním do areálu v části střelnice 50L, vyřešeno dokončením jízdního pruhu 

přiléhajícímu ke střelnici a odvodněním jízdního pruhu. Závada se již neprojevila. 

- Byla provedena kontrola střelnice POLICIÍ ČR – požadavek na samostatné balistické 

zprávy = klub SSK Borek + Petr Novák, protože se jedná o dva samostatné právnické 

subjekty. Stávající stav balistické ochrany střelnice byl nevyhovující a nebyla zajištěna 

bezpečnost, hlavně pro provoz na stavěné dálnici D3. 

- požadavek balistika na úpravu zástěn a dopadiště, oprava palisád (zástěn),  Podle požadavku 

byly opraveny všechny 3 zástěny. Byla opakovaně vybagrována dopadová plocha na 

střelnici 50 L, tak aby splňovala podmínky bezpečné střelby. Plocha byla osetá trávou, 

protože v jílovém podkladu by se nadalo chodit.  

- po provedení požadovaných úpravách balistik vypracoval balistickou zprávu vč. Provozního 

řádu = následně Policie provedla kontrolu střelnice vč. zápisu. Střelnice splňuje požadavky 

podle zákona a je bezpečná, za podmínky dodržení provozního řádu. 

- informace předsedy – ze stanoviště č. 19 někdo prostřelil sloup !!!  Jednalo se o sloup první 

zástěny. Tři průstřely  byly 30 cm nad zemí. A všechny 3  střely se odrazily od plochy 

střelnice.  Hrubé porušení provozního řádu a bezpečnosti střelby. 

- dále v roce 2018 byly provedeny další drobné práce, pravidelné údržby atd. 

Informace o soutěžích (akcích) pořádaných v areálu střelnice SSK Borek: 

- pochvala od ČSS a i účastníků závodu za „POHÁR TALENTOVANÉ MLÁDEŽE“ 

poděkování členům SSK Borek za spolupráci při zajištění závodu. ČSS má zájem o 

pořádání dalšího závodu v roce 2019. Příjem z tohoto závodu byl 8 307 Kč. Z tohoto závodu 

také vznik požadavek SSK Liberec na provedení soustředění jejich členů. Zúčastnilo se 35 

účastníků,  příjem byl 10 000 Kč, 

- další střelecké akce: klubové střílení VPi, akční střílení, PPC 1500 – pouze 3 kola (velká 

dojezdová vzdálenost), Jihočeský pohár VPu. Borecká puška, Borecký pohár, Klubové 

střílení MPi. 

- Jihočeský kapr – malá účast, příjem cca 1 700 Kč, výdej cca 2 000 Kč. V roce 2019 

proběhne v Jihočeský kapr v listopadu.  Když se nedosáhne na lepší finanční výsledek, bude 

závod pro rok 2020 zrušen.  

- Tradiční závod Husitský štít – malorážová pistole a malorážová puška. 



 

 

- Pohár ředitele 18 KVV České Budějovice, zde jsou potíže s kvalitou střelců. Někteří svojí 

střelbou nadměrně poškozují zařízení střelnice. Situace se musí řešit i s ohledem na nový 

provozní řád. 

KONTROLA FINANČNÍHO ÚŘADU – provedena kontrola daně z nemovitosti a  daně  z příjmu. 

Brigádnické hodiny: 

- počet odpracovaných brigádnických  hodin, jednání o účasti členů. Na brigádách se podílelo 

22 členů s různým počtem odpracovaných hodin. 5 hodin  které,  jsou domluveny a 

zálohovány, odpracovalo pouze 12 členů.  Celkem bylo na brigádách odpracováno 211 

hodin. Požadavek na zasílání informací o plánovaných brigádách. Někteří členové 

nedostávají e-mail o brigádách.  

Ad 2) pokladník seznámil členy s hospodařením klubu v roce 2018, stavem účtů, pokladnou a 

celkovým hospodařením za rok 2018. 

K 31.12.2018 je stav na účtech a pokladně klubu: 

Běžný účet: 232 186,45 Kč 

Účet spořící: 472 905,01 Kč 

Účet CREDITAS: 505 000,00 Kč 

Pokladna: 48 691,00 Kč 

 

Celkové hospodaření vč. úroků za rok 2018 je + 35 669,71 Kč  

Celkem k 31.12.2018 na účtech a pokladně = 1 261 385,56 Kč 

Předseda nabídnul všem členům možnost podívat se do PC v kanceláři střelnice, kde jsou uloženy 

výpisy z bankovních účtů a pokladní deník s evidencí nakupovaného materiálu a drobných výdajů. Je 

zde k nahlédnutí také přehled o příjmech a výdajích v hotovosti. Nejlépe za přítomnosti předsedy, nebo 

pokladníka, kteří podají informaci k jednotlivým položkám. 

Informace:  

- zavedení úklidové služby. Měsíční náklad 2 000 Kč. Celkové náklady jsou děleny                    

na tři subjekty  a to v poměru  600 Kč – 600 Kč – 800 Kč. 800-, Kč platí SSK Borek 

- navýšení ceny příspěvku od firmy  Puškařství Novák z 5 000 Kč/měsíc na 6 000 Kč/měsíc, 

- příjmy v roce 2018: soustředění Liberec 10 000 Kč, Den Teplárny 10 000 Kč, příspěvek od 

Novák Petr,  CB centrum servis 11 400 Kč (náhrada za poskytnuté služby -úklid, voda, 

atd.). 

 

Největší investice roku 2018: úpravy střelnice 50L dle požadavků balistika, drobné opravy, hlídání 

objektu, náklady za elektřinu.  

 

Ad 3) Jan Schaffelhofer seznámil členy klubu se závěrečnou zprávou revizní komise za rok 2018. 

Informoval o provedených dílčích kontrolách, které byly provedeny za účasti členů výboru.  



 

 

V roce 2018 proběhly celkem tři plánované kontroly revizní komise. Při kontrolách nebyly zjištěny 

žádné nedostatky. Požadované doklady byly vždy dodány. 

 

Ad 4) Činnost klubu 2018 – předseda informoval o provedených balistických úpravách na střelnici, 

které byly součástí plánu práce pro rok 2018. Informace o dokončení prací na D3. 

 

Ad 5) Předseda seznámil členy s plánem práce pro rok 2019 se záměrem pokračovat v balistických 

úpravách. Dále se počítá s opravou elektrických rozvodů a malby, úpravou dopadiště a běžnou údržbou 

prostor střelnice. 

 

Plánované práce pro rok 2019: 

- investice do balistické ochrany (doplnění plechů na zástěny, atd.) 

- nátěr plechové střech nad 50m střelnicí + boky střelnice, 

- řešení kanalizace (splašková voda). 

- Vymalování chodby střelnice.  

- Pracovat na úpravách střelnice 200 m a to jak legislativních, tak i provozních. 

Předseda seznámil členy s plánem akcí pro rok 2019. Organizace závodů: klubové střílení VPi, 

malorážka, Pohár talentované mládeže + další plánované závody. Všechny akce jsou uvedeny v 

kalendáři, který naleznete na stránkách klubu www.sskborek.cz. 

 

 

Ad 6) Diskuze:  

 

Členové : 

- dotaz na obnovení 100m střelnice – předseda informoval o záměru přesunout „plechovou 

boudu“ na nové stanoviště 200 metrové střelnice a umožnit střílení na 100m. 

- požadavek na zasílání informací o plánovaných brigádách. Někteří členové nedostávají e-

mail o brigádách – předseda přislíbil kontrolu jmen v seznamu a případné doplnění, 

- pí. Michková vznesla dotaz, proč nemůže být členem SSK Borek? – předseda odpověděl na 

otázku otázkou – jaký to má pro tebe přínos? A co to pro tebe znamená? = jinak bez 

relevantní odpovědi. 

 

 

Jiří Marek – upozornil členy a správce střelnice na nutnost důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti 

při střelbě. Také upozornil na zákaz střelby směrem, kdy dochází k dopadu střely na plochu střelnice a 

může docházet k jejich odrazům do nebezpečných prostorů. Každá střela musí dopadat do valu 

střelnice. Je nutné zabránit nekontrolovaným odrazům střel. Také odpověděl na dotaz paní Michkové 

ve věci členství v SSK Borek. Zdůraznil, že výbor vždy měl a má zájem přijímat do SSK Borek členy, 

kteří pracují pro rozvoj SSK a podílí se na činnosti jak brigádnické, vedoucí k vylepšení střelnice, tak i 

sportovní. Tím ale výbor nebrání ostatním, aby naplňovali svoje střelecké ambice, byť jeden krát za 



 

 

rok, nebo ještě méně. Tento přístup výboru není nějak cílený na jednotlivé zájemce o členství, ale tato 

zásada je všeobecná a platí pro každého. 

Přetrvává: 

Členská schůze byla informována o povinnosti všech členů, kteří budou střílet, že se musí zapsat 

do evidenční knihy střelců a to podle předepsaného vzoru v knize střelců.  Obsah údajů odpovídá 

požadavkům zákona. Tato povinnost je kontrolována  Policií ČR při jejích kontrolách. Stejná povinnost 

platí i pro správce, kteří se zapisují do knihy správců. 

V opačném případě se jedná o porušení zákona č. 119/2002 v platném znění § 54 a 55. 

  

Ad 7) Předseda poděkoval členům za účast a členskou schůzi ukončil. 

 

Členská schůze ukončena v 18.30 hod. 

 

Zápis provedl: Petr Novotný 

 

Ověřovatelé:    Karel Gažák 

 

   Petr Benda 

           
         …………………………… 

                      Jiří Marek 

              předseda SSK Borek  

 

 

            

 


