
Zápis z výroční členské schůze SSK TATRA Kopřivnice 
 
 

1. Místo konání:  Kopřivnice, vzduchovková střelnice SSK 
  

2. Termín konání:  04.01.2013, zahájení 19:00 
 

3. Prezentace:  Schůze se zúčastnilo 9 členů , z nichž 6 členů s právem hlasovacím 
 

Omluveni: p. Ondrašínová, p. Chytil, p. Jakub Zetek, p. Kořenek, p. Klečka 
 
Hosté :        p. Milčinský, p. Míček 

  
4. Program výroční členské schůze 
 

4.1. Výroční členskou schůzi zahájil předseda klubu p. Zetek. Ve stručném úvodu přivítal členy 
klubu a hosty a navrhl ke schválení tento program členské schůze: 

 
4.2. Zpráva o činnosti v roce 2012 
4.3.  Zpráva o hospodaření v roce 2012, plán hospodaření pro rok 2013 
4.4. Plánované soutěže v roce 2013 
4.5. Volby výboru SSK  
4.6. Diskuze 
4.7. Návrh usnesení 
4.8. Závěr 

 
Schváleno:  100 % platných hlasů   Zamítnuto:  0 % platných hlasů 

 
4.2 Zpráva o činnosti  
 

Zprávu o činnosti klubu v roce 2012 přednesl předseda klubu p. Zetek: 
 

§ byly upořádány tradiční soutěže: 
o soutěž jednotlivců Kopřivnická diabolka 
o vícekolová soutěž ZOSL 
o soutěž družstev Kopřivnický tvrďák (10 tříčlenných družstev) 

§ byla dokončena rekonstrukce vzduchovkové střelnice s 12-ti přitahovacími zařízeními RIKA včetně 
drobných oprav, nátěrů a opravy stolů na střelišti 

§ byl realizován návrh SSK Frenštát na reciproční spolupráci při přípravě střelců. V zimním období střelci 
s Frenštátu využívali k přípravě naši vzduchovkovou střelnici (v rámci společných tréninků) a v letním 
období my jejich kulovou střelnici. Zbývá dořešit, zda bude na střelnici Frenštát doplněn správce 
střelnice z naši strany. 

§ práce s mládeží - přípravu pistolářů převzal Marek Meca, přípravu puškařů Petr Tyraj 
§ pro sezonu 2012 byla Šárka Jančaříková byla zařazena do kategorie M a Jan Polášek do juniorské 

reprezentace ČR - výbor oběma děkuje za vynikající reprezentaci klubu. K 01.04.2012 uskutečněn 
přestup Jančaříkové do SSKP Ostrava a Poláška do SSK Frenštát pod Radh. 

§ předseda SSK předložil žádosti o dotace z prostředků: 
o AVZO (cca 20 000,- Kč na nájmy a spotřebu energií na vzduchovkové střelnici, obnovu 

materiálu, startovné a cestovné) 
o MÚ Kopřivnice (30 000,- Kč na dotaci energií na vzduchovkové střelnici, podporu mládeže a 

pořádání tradičních akcí Kopřivnická diabolka, ZOSL a Kopřivnický tvrďák) 
o v obou případech budou informace o schválených dotacích v březnu 2013 

 



 
 
4.3 Zpráva o hospodaření  
 

Zprávu o hospodaření klubu v roce 2012 přednesl pokladník p. Hromočuk: 
 

§ hospodaření klubu bylo dle stanov klubu v platném znění 
§ hlavním zdrojem příjmů byly účelové dotace, výběr startovného a klubové příspěvky 
§ stav účtu k 31.12.2012      44 356,- Kč 
§ stav pokladny k 31.12.2012        3 190,- Kč 
 

Plán hospodaření pro rok 2013 přednesl předseda klubu p. Zetek: 
 

§ hlavním zdrojem příjmů budou účelové dotace (nájem a úhrada energií, práci s mládeží včetně 
startovného a dopravy a obnovu materiálu), klubové příspěvky a výběr startovného 

§ předseda klubu navrhuje fixaci částky 17 000,- na úhradu nájmu střelnice pro případ, že nebudou 
přiděleny dotace ze strany AVZO a MÚ Kopřivnice 

§ měsíční klubové příspěvky pro rok 2013 navrhuji ponechat ve stejné výši a formě jako letos, tj. platit za 
měsíce leden - červen a září - prosinec ve výši: 

o členský klubový příspěvek      200,- Kč 
o puškaři v disciplíně 30L      150,- Kč 
o členové klubu starší 65-ti let  100,- Kč 
o od platby příspěvků osvobodit trenéry mládeže a „čestné“ členy (Rykala, Míček, Zetek Jakub) 

§ žádné zásadní výdaje pro rok 2013 nejsou známy, nákup spotřebního materiálu bude provádět dle 
potřeby a schvalován výborem SSK 

 
4.4 Plánované soutěže v roce 2013 
 
§ Kopřivnický tvrďák 2013    předpokládaný termín 12.-13.10.2013 
§ Kopřivnickou diabolku    předpokládaný termín 26.-27.10.2013 
§ vícekolovou soutěž Zimní oblastní střelecká liga termín upřesněn dle kalendáře KS MSK ČSS  
§ případné obnovení soutěže Lašská libovolka bude projednáno na výboru SSK nejpozději 30.03.2013 
 
4.5 Volby výboru SSK 
 

Vhledem k plánovanému sjezdu ČSS v dubnu 2013 a ukončení funkčního období výboru SSK bylo 
projednán návrh na jeho další složení. Na základě návrhu bylo předloženo složení výboru SSK TATRA 
Kopřivnice na následující čtyřleté funkční období:  

 
p. Jaromír Zetek    předseda  
p. Michal Hromočuk    pokladník 
p. Marek Meca     hospodář 

  
 Po krátké diskuzi bylo o složení výboru hlasováno: 
 

Schváleno:  100 % platných hlasů    
 

Členská schůze deleguje předsedu klubu p. Zetka na valnou hromadu KS MSK ČSS a podporuje jeho 
kandidaturu do Krajského výboru ČSS pro příští funkční období. 



 
4.6. Diskuze 
 
§ úklid střelnice    vhledem k nejasnostem kdo a kdy provádí úklid 

vzduchovkové střelnice hospodář klubu zpracuje pravidla a harmonogram úklidu včetně 
zodpovědných osob 

§ nákup materiálu   trenérem mládeže předložen návrh na nákup 2ks stativů a 
1ks plastového obalu na pušky pro mládež, požadavek bude projednán výborem SSK 

§ podmínečné vyloučení p. Jana Chytila vzhledem k trvalému neplacením klubových příspěvků, a to 
i přes opakované výzvy výboru SSK, byl dle platných stanov projednán návrh na jeho podmínečné 
vyloučení – viz usnesení členské schůze 

 
4.7. Návrh usnesení 
 
§ členská schůze schvaluje zprávu o činnosti klubu za rok 2012 
§ členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2012, výši zůstatku na bankovním účtu a 

v pokladně k 31.12.2012 
§ členská schůze schvaluje fixaci částky 17 000,- na doplatek nájmu střelnice pro případ, že nebudou 

přiděleny dotace ze strany AVZO a MÚ Kopřivnice 
§ členská schůze schvaluje plán akcí pro rok 2013 dle předloženého návrhu 
§ členská schůze schvaluje výši klubových příspěvků dle přeloženého návrhu 
§ členská schůze schvaluje podmínečné vyloučení p. Jana Chytila s tím že, v případě úhrady dlužné 

částky nejpozději k 31.01.2013 bude od vyloučení automaticky upuštěno. Členská schůze pověřuje 
výbor SSK o zaslání tohoto stanoviska p. Chytilovi. 

  
Schváleno:  100 % platných hlasů   Zamítnuto:  0 % platných hlasů 

 
4.8 Závěr 
 

Na závěr poděkoval předseda SSK členům za účast a členská schůze byla ukončena ve 20:20.  
 
 

Zapsal:  Jaromír Zetek, předseda klubu 


