Usnesení z 11. Zasedání Výkonného výboru AVZO TSČ ČR, z. s.
Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České
republiky, zapsaného spolku, se sídlem Lorecká 465, Kutná Hora, IČ:41695402,
konaného dne 13.6.2020 na sekretariátu AVZO v Kutné Hoře.

Na 11. zasedání Výkonného výboru AVZO TSČ ČR bylo pozváno 15 členů VV s hlasem
rozhodujícím, přítomno bylo 9, což je účast 60 %, omluveno bylo 6 členů VV.
Dále byli přítomni hosté:

p. Čepelák, za KK přítomni Ivana Krejčová, Miroslav Havelka,
Michal Havelka

1. V úvodu zasedání Výkonného výboru schválili členové program a pracovní
komise ve složení:
a.
b.
c.
d.

Návrhová komise:
Pracovní předsednictvo:
Zapisovatelka:
Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Véber, Blanka Slezáková, Josef Baroch
JUDr. Vítězslav Krabička, Tomáš Kožený
Ivana Krejčová
Jaromír Remža, Petr Vykoukal

2. Výkonný výbor AVZO TSČ ČR, z. s. schvaluje:
a. Program 11. zasedání Výkonného výboru AVZO TSČ ČR, z. s.
b. Zprávu předsedy o činnosti předsednictva od 10. zasedání VV AVZO TSČ ČR
z. s., včetně kontroly plnění úkolů
c. Zrušení p.s. dle seznamu uvedeného v příloze 1 s likvidací a jmenování
likvidátora uvedených p.s. JUDr. Vítězslava Krabičku, předsedu AVZO TSČ
ČR
d. Prodej nemovitostí ve vlastnictví AVZO TSČ ČR za minimální kupní cenu dle
cenové vyhlášky anebo znaleckého posudku
e. Hospodaření AVZO TSČ ČR za rok 2019, účetní závěrku a Výroční zprávu za
rok 2019
f. Směrnici o udělování kvalifikace lektor a zkušební komisař pro rozhodčí
sportovní střelby
3. Výkonný výbor AVZO TSČ ČR, z. s. vydává souhlas
a. S prodejem nemovitostí vl. nemovitého majetku AVZO TSČ ČR v k.ú.
Biskupice za cenu 200.000,-Kč
b. S udělením čestných titulů Jaromíru Radovi a JUDr. Janu Cvrčkovi
4. Výkonný výbor AVZO TSČ ČR, z. s. bere na vědomí
a. Zprávu kontrolní komise, včetně přijatých opatření předsedy k odstranění
nedostatků
b. Zprávu Rady dětí a mládeže
c. Zprávu Rady střelectví

d. Plnění rozpočtu k 31.5.2020
e. Přednesené zprávy krajských koordinátorů
5. Výkonný výbor AVZO TSČ ČR, z. s. ukládá předsednictvu:
a) zapracovat došlé připomínky a návrhy ke změnám stanov AVZO TSČ ČR a tyto
předložit na dalším zasedání VV
b) zabezpečit ze strany krajských koordinátorů do 31.12.2020 dokončení splnění úkolů
z usnesení 10. Zasedání VV AVZO TSČ ČR, z.s. (zajistit konání členských schůzí ve
svých krajích, zajistit volbu krajského koordinátora ve svém kraji dle schváleného
volebního řádu, projednat ve svých PS v kraji jejich názvy)
Usnesení z 11. zasedání Výkonného výboru AVZO TSČ ČR, z. s.
bylo schváleno 9 členy Výkonného výboru,

proti bylo

0

zdrželo se

0

Podpis předsedy AVZO TSČ ČR

