
BoREK

Zápis z Členské schŮze Sportovně střeleckého klubu Borek ze dne 15.t.2020 v 17.00 hod.

Místo konání: klubovna střelnice ssk Borek

Předseda zahájil členskou schuzi klubu v 17.10 hod.

Dle prezenční listiny je přítomno:

Z počtu 46 členů přítomno, nebo zastoupeno 46 tj. 100,0 Yo.

Zpočtu 25 členů čekatelů přítomno, nebo zastoupeno 23 tj.92,0 oÁ.

Celkem přítomno 69 členů a ělenů čekatelů z celkového počtu 7I, tj.97,1 Yo.

Členská schuze je usnášení schopná.

Program:

1. Informace o činnosti klubu v roce 2019 - předseda SSK.
2. Informace o hospodaření klubu v roce 2019 - pokladník SSK.
3. Zpráva revizni komise SSK Borek
4. Rozpočet na rok 2020 - výbor SSK.
5. Plán práce na rok 2020 a kalendář sportovní činnosti na rok 2020 _

uýbor SSK.
6. Diskuze.
7. Volba předsedy SSK Borek, volba výboru areviznikomise.
8. Oznámení výsledků voleb.
9. Závér.

Předseda zahájil Členskou schŮzi a navrhl zapisovatele Ing. Petra Novotného a ověřovatele zápisu Karla
Gažáka a petra Bendu. Členská schůze tento návrh hlasováním schválila.

Volba volební komise: l) Nestával Ladislav, Strunecký Otakar
2) Kuba Bohumil, Jirouch Stanislav

členská schůze volební komisi hlasováním schválila.



Ad 1) Informace o činnosti SSK Borek v roce 2019:

- provedeny balistické Úpravy zástěn, byla provedeny práce na snížení hlučnosti při střelbě
jak z Části SSK Borek, tak i ěásti komerční. V současné době je hladina hluku snížena
natolik, Že hluk z jednotlivých části střelnice významně neobtěžuje. Na těchto pracích se
bude pokračovat i v roce 2020.

- idrŽba střelnice: malování chodby, nátěr zárubní, úprava větraní vzduchovkové střelnice,
běŽné oPravy WC a odpadŮ. Byla prováděnaběžnáidržbaareálu střelnice, přísfupov}ch
komunikací

- organizace závodŮ a akcí pořádaných v areálu střelnice SSK Borek. Celkem 36 závodtt:. Pohar talentované mládeže - cca 150 dětí,
. Klubové střílení- 8 kol, pokračování i v roce 2020.
. Maláodstřelovačka2x.
. Borecký pohár 5x.
. Puškovézávody Jihočeský pohár
. čAppc 1500.

' Střelecký den pro zaměstnance Teplámy a.s., která poskytuje příspěvek ve rnýši
10 000,-Kč, ato zapronájem reklamní plochy.

' Střelnici poskytujeme A ČR z kasáren Třebotovice k provádění střeleckého
výcviku. Jedná se o 8x2 hodiny do roka, vždy v úteý dopoledne, dozor zajišt'ují
pánové Kubeš František a GažákKare].

- PoČet odpracovaných brigádnických hodin ajednání o účasti jednotliv}ch členů. Celkem
bYlo odPracováno 329 hodin. Jen 16 členů splnilo předepsaných 5 hodin. Nejvíce hodin
odPracovali: FrantiŠek Kubeš, Jiří Marek a Karel Gažák. Projevuje se to, že některým
ČlenŮm se ,,vyplatÍ" brigádnickou práci neprovádět. Zálohově vybíraných 500,- Kč zapét
hodin Práce Pro ně není dostatečně motivující. Potom provádění potřebných pracizttstávána
omezeném poČtu ČlenŮ. Povirrnost odpracovat brigádnické hodina nemáme nikde
zakotvenou, a proto má situace jen obtížné řešení.

- Kniha Přítomných osob na střelnici bylo ve smyslu zákonaa také provozního řádu doplněna o
ČÍslo Prukazu zbraně a ČÍslo ZP,Ihiha evidence přítomných střelců je uložena v klubovně
střelnice a Po ukonČení provozu střelnice v klubov} den je ukládána do kanceláře střelnice, kde
je uzamčena. zatoto odpovídají jednotliví správci klubového dne.

Ad2) Pokladník seznámil členy s hospodařením klubu v roce 2019, stavem účtů, pokladnou a
celkovým hospodařenim zarok 2019.

Celkové hospodaření vč. úroků za rok 2019je 26 172,80 Kč
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Největší investice roku 20]9:

V roce 2019 nebyly rea|izovány práce, které by vyžadovaly velké f,rnanční investice. Tak největší
výdaje byly za hlídání objektu, náklady za elektřinu, úklid sociálů a přilehlé chodby a drobné úpravy a
opravy.

Ad 3) Jan Schaffelhofer seznámil členy klubu se závěrečnou zprávou revizní komise zarckz}lg.
Informoval o provedených dílčích kontrolách, kdy jedna kontrola proběhla za účasti člena výboru a
druhá kontrola byla provedena na zák|adě dodaných výpisů z účtů a pokladny. Seznámil členy se
zjištěním z kontrol a doporučením revizní komise.

Informace o stavu na účtech, v pokladně, příjmů a nákladů.

Běžný ičet:239 422,45 Kč
Úěet spoříc i: 472 8l0,05 Kč
úoet cRpoITAS: 505 720,35 Kč
Pokladna: 7 763,00 Kč

Reakce a dotazy předsedy Jiřího Marka na revizni zprávu:
- Nedoporučuje rozúčtování soutěží @oporueeni revizn : do poklady vždy dodat

z každé soutěže prezenční listinu s počtem střelců a soupis nákladů (pořadatelé, ceny,

občerstvení atd.), protože od tohoto systému bylo v minulosti upuštěno. Orgarizátor
jednotlivých závodu si sám provede vyúčtování, provede náhradu nakladů a do pokladny
klubu odvede částku úměrnou příjmu zvybraného startovného. Bývá to cca 20 -25 %

- vyjádření k doporučení návrhu snížení el. energie @oporuaeni revizn : zamyslet se,
jak a zda je možné snížit náklady na energie). Zde je nutné si uvědomit, že nék|ady
vynaložené na el. energii se rozpočítávaji na SSK Borek, Puškařství Novák, CB Servis
Centrum a SSK Stromovka. SSK Borek má roční náklady na el, energii od 32 tisíc do 40
tisic. Z toho část je osvětlení a část náklady na topení.

- Hlídací služba Jablotron - 50% nákladů platí Puškařství Novák. Dle informace předsedy je
zabezpečeni na základě požadavku Policie k zajištění bezpečného uložení zbraní v majetku
SSK Borek. Na elektronické zabezpečení střelnice vynakládá SSK Borek 3485,- Kč. Dalších
3485,- Kč hradí Puškařství Novák. Pro SSK Borek to není zásadní finanční zatižeru.

- TERČE: ,,služba členům" @otaz revizni tcomisu v nákladech doktad o pořízení terčů, ale
nikde nedohledán doklad o prodeji ,,výdeji" terčů členům). Terče jsou používány na
zajištění střeleckých závod,i, které organizuje SSK Borek, dále na klubové závody a
k použití jednotlivých členů SSK Borek. Nikdy nejsou prodávány cizim osobám.



Ad 4) Rozpočet 2020

- předpoklad: příjem za členské příspěvky cca l90 000,-Kč,

- dotace 10 000,-Kě -,,Den Teplámy",

- závody (v srpnu 2020 PPC 1500 ME - týden budou upraveny klubové dny)

- náhrada od Puškařství Novák.

Ad 5) Plán práce a kalendář akcí2020

- předseda informoval o pokračování v balistických úpravách na střelnici, které jsou pro
budoucnost střelnice nutné.

- nové webové stránky ssk.borek.eu

- kalendař akcí zaslané e-mailem a vyvěšen na stránkách klubu - letos ktub plánuje 42 závodů
o pohár talentované mládeže,
o Yelkorážná puška,

o Jihočeský kapr,
o Stromovka - malorážka.
o Klubový závodYPi,

- výbor se nebrání jakémukoliv návrhu na závod, který bude pro členy SSK Borek, nebo
budou organizátoři závodu. Výbor neuvažuje o poskytování střelnice jiným střeleckým
spolkům k organizování střeleckých závodů.

Ad 6) Diskuze:
- Otakar Strunecký - nazaěátku členské schůze nebyl schvalován program členské schůze, a

proto navrhuje doplnit další bod, a to schvalování nových ělenů z řad členů čekatelů.
Odpověď předsedy: podle zákona č. 89l20l2 Sb. ve znéni pozdějších předpisů byl program
schŮze zveřejněn 30 dnů před konáním ČS, ke kterému nebyly vzneseny doplňující
připomínky, a proto nyní nelze program měnit. Dále podle stanov nové členy přijímá v}bor
SSK.

- Jiří Sluka - proč nemůže být chválen za člena SSK Borek. Odpověď předsedy: Pravidla pro
přijímání nových členů SSK Borek jsou od roku 2014 a to: Zkušební doba pro uchazeče o
Členství v SSK Borek je cca 2 roky. Předpokladem je aktivní přístup k činnosti v SSK
Borek, ÚČast na všech akcích SSK Borek, brigádách atd. Po uplynutí této doby výbor
posoudí přístup uchazeče a mŮže nabídnout členství v SSK Borek, nebo lhůtu prodlouží,
případně ukoněí pro nezájem o nového člena. Také uchazeč může svuj úmysl stát se členem
SSK Borek přehodnotit a svoji činnost ukončit. Vše je věcí společného jedntíni avzájemné
dohody. Není možný přístup žadate|e o členství, který se přihlásí, dva roky celkem bez
aktivity v klidu počká a potom si vyžaduje přijetí do SSK Borek. Na ělenství v SSK Borek
nenižádný právní nárok anelze ho nijak vymáhat.



- Jan Schaffelhofer - SSK Borek by měl nové členy přijímat. Odpověď předsedy: Výbor nové
členy přijímá, ale podle uvedených pravidel. Každý rok příjme několik nových členů. Lze
doložit seznamem členů SSK Borek, který se každý rok zvyšuje. Také ělenské základné
oznámil rozhodnutí pana Petra Busty apani Martiny Michkové ukončit členství v SSK
Borek, nebo ukoněit čekatelskou lhůtu.

- Lubomír Havelka - výbor by měl stanovit jednoznačná a doložitelné pravidla pro pňjímrání
nových členŮ. Např. počet odpracovaných brigádnických hodin. Odpověď předsedy:
Pravidla pro přijímání jsou stanovena, není ale dost možné určit např. počet odpracovaných
brigádnických hodin, protože nekaždý je může s ohledem na jeho zdravotní stav
odpracovat. Nebo určit počet závodů, které musí uchazeč absolvovat a s jakým rnýsledkem.

- Milan Novotný - přijímání nových členů funguje, členská zékladna se zvyšuje a určitý
výběr u nových členů je žádoucí. Nelze přijímat do SSK Borek úplně každého zájemcebez
rozmyslu.

- Stanislav Jirouch - doporučil činnost ěekatelů vyhodnocovat jednou zaroka potom
rozhodnout. Odpověď předsedy: Jeden rok je možnákíátká doba, Lhůta 2roky je stanovena
a výbor má zato, žeje optimální.

- Jiří Marek - diskuze se každý rok opakuje, hlavně od uchazečů, kteří jsou vůči SSK Borek
neaktivní a myslí si, že projeví svůj úmysl stát se ělenem SSK Borek, počkají v nečinnosti 2
roky a mohou se vzniku členství domáhat. Každý spolek má právo si své ěleny vybírat. Dále
informoval o žádosti pana Karla Grilla schválení převodu do jiného spolku ČSS. Žaaosti
bylo vyhověno. S ohledem na ěas, doporučil diskuzi na toto téma přerušit a věnovat se
dalšímu programu.

Ad 7) Volba předsedy, výboru a komise:
- požadavek člena na představení kandidátů do výboru arcvizni komise,
- volba kandidátů,
- volební komise převzala urnu a jde přepočítat volební lístky - 19:20 hod.

Ad 8) Oznámení výsledků voleb:

Odevzdaných lístků: 46 - členů,
23 - členů čekatelů,

Do celkového počtujsou zahrnuty i hlasy nazák|adě plné moci.

Ze 46 odevzdaných lístků : 44 platný ch + 2 neplatné.

Výsledky:
Předseda: Jiří Marek : 36 hlasů

Výbor:
Petr Benda : 38 hlasů
Karel Gažák:36 hlasů
František Kubeš :38 hlasů
Stanislav Schelly: 33 hlasů



Revizní komise:

Jiří Postupa, Ing. : 26 hlasů
Jan Kupsa, Ing. :25 hlasů
Břetislav Novák: 23 hlasů

Jan Tmka, Ing:20 hlasů
Petr Novotný, Ing. : l9 hlasů
Jan Schaffelhofer: 19 hlasů

volba členové čekatelé:

Z celkového počtu 25 členů čekatelů hlasovalo 23 (účast, nebo plná moc)
Předseda: Jiří Marek :22hlastl
Výbor:
Petr Benda:23 hlasů
František Kubeš : 22 hlasú
Karel Gažák:23 hlasů
Stanilav Schelly: 19 hlasů
Revizní komise:

Jan Schaffelhorf : 17 hlasů
Jan Tmka, Ing: 13 hlasů

Petr Novotný, Ing : 13 hlasů
Jan Kupsa, Ing: l0 hlasů
Jiří Postupa, Ing. : 10 hlasů
Břetislav Novák : 6 hlasů

Výsledky volby předsedy, členů výboru a členů revizni komise.
Členská schůze zvol1laza předsedu SSK Borek pana Jiřího Marka.
Za členy výboru pány Františka Kubeše, Petra Bendu, Karla Gažáka a Stanislava Schnellyho.
Za členy revizní komise pány Ing. Jiřího Postupu, Ing. Jana Kupsu a Břetislava Novtíka.
Funkční období je na čtyři roky od zvolení, tj. od 15.1.2024.

Ad 9) Závěr: Předseda poděkoval členům za aktivní účast a členskou schůzi ukončil.

Členská schůze ukončena v 20.20 hod,.

Zápis provedl: Ing. Petr Novotný

ověřovatelé: karel Gažák
Petr Benda

předseda SSK Borek


