Asociace víceúčelových základních organizací
t e c h n i c k ý c h s p o r t ů a č i n n o s t í Č e s ké r e p u b l i k y
L o r e c k á 4 6 5 , 284 01 Kutná Hora
_________________________________________________________________________________

Zápis z 4. jednání předsednictva AVZO TSČ ČR, z. s.
Kutná Hora, Lorecká 465, 12. června 2020

Přítomní: JUDr. Krabička, p. Kožený, p. Remža, p. Vykoukal, sl. Slezáková, Bc. Krejčová, p. Čepelák
Omluveni: Ing. Maixner

Ad1) JUDr. Krabička všechny přítomné přivítal, zahájil jednání předsednictva a seznámil přítomné s
navrženým programem jednání:

1) zahájení, kontrola plnění úkolů z jednání předsednictva
2) organizační příprava 11. zasedání VV
3) majetkové a organizační záležitosti spolku
4) různé
5) závěr
Program schválen všemi přítomnými.
JUDr. Krabička provedl kontrolu úkolů.
- Předseda sdělil přítomným, že je v řešení členství Dr. Jílkové a p.s. Kalibr v souladu s ust.
platných stanov AVZO a platných zákonů, zejména občanského zákoníku.
- Je nutno začít projednávat nové návrhy na změnu stanov AVZO, tak aby byly řádně
připraveny pro další sjezd. Zejména v oblasti oprávnění znovupřijetí člena, kterého vyloučí
výkonný výbor AVZO ze strany p.s. Bude projednáváno na VV.
- Dosud nedošly na sekretariát výsledky voleb krajských koordinátorů. Není znám nový
seznam členů výkonného výboru. Zatím se považuje složení VV za platné před 11. Sjezdem
AVZO.
- STO bude 28.-30.8.2020 v Bučovicích. – Předloženy propozice. Vlastní soutěž je 29.8.2020.
Propozice schváleny. Úkol – dát na vědomí p.s., které se věnují dětem. Na místě je vlakové
nádraží i autobusové spoje.
- Návrhy změny statusu RDM zatím nejsou. Změny statusu RDM schvaluje výkonný výbor.
- Puškařská dílna. Stanoven termín 30.6.2020, ke kterému bude s ním ukončena smlouva.
Dnes poslal návrh, kdy žádá o prodloužení lhůty do 31.12.2020. Předsednictvo navrhuje
prodloužit termín k zaplacení dlužné částky a to za celý rok 2020, dle podaného návrhu pana
Havelky ml.

- Byl zpracován seznam odvodů čl. příspěvků jednotlivých p.s., který byl předložen p.
Čepelákem k 12.6.2020. Některé p.s. dosud neuhradily odvody. Z uhrazených odvodů byly
dnes vypočteny paušály náhrad pro jednotlivé krajské koordinátory.
- Informoval o možnosti jednotlivých p.s. získat dotaci na úhradu zaplacený nájmů v době
vyhlášeného nouzového stavu dle vyhlášeného programu Národní sportovní agentury.
- JUDr. Krabička opětovně informoval o ukončení funkčního období některých předsedů p.s.
Dané p.s. byly upozorněni předsedou AVZO formou e-mailu, který bude přeposlán členům
VV na vědomí.
- Rozdělení dotací od MŠMT. Je podmínkou jednotlivých p.s., které tuto dotaci obdrží pokrýt
ze svého min. 50%, resp. 31% apod.
- Žádost o zařazení dalších střeleckých disciplín do mistrovských soutěží. Rada střelectví tuto
žádost projednala a nesouhlasí se zařazením dalších uvedených disciplín do mistrovských
soutěží.
- Bylo vyhověno žádosti Obce Biskupice o odprodej majetku AVZO dle jejich návrhu a
předloženo na vydání souhlasu ze strany VV AVZO.
- Žádost o prodej garáže, která asi podléhá delimitaci, kdy tento p.s. nesouhlasí s tím, že se
jedná o delimitovaný majetek. Byl zajištěn protokol o delimitaci.
- WWW stránky – připravuje se grafická příprava dle odsouhlaseného návrhu p. Koženého.
Včera přestaly fungovat staré www stránky z dosud nezjištěného důvodu, kdy na opravě se
pracuje.
- ostatní úkoly z jednání předsednictev jsou splněny, příp. se průběžně plní.

Ad2) JUDr. Krabička seznámil přítomné s organizační přípravou 11. Zasedání VV AVZO.
Zítra bude jednání VV, kdy z 19 lidí bude přítomno 12 osob z toho 8 členů VV. Zahájení je
v 09:00 hodin. Podle stanov je důležitá nadpoloviční většina přítomných. Jednání bude
v zasedací místnosti objektu Lorecká 465. Veškeré návrhy na změnu programu musí být
předloženy před zahájením. Oběd bude přesně ve 12:00 hodin v restauraci U Kata. Zahájení
provede p. Kožený. Přestávka bude od 11:45 hodin do 13:00 hodin.
Návrhy na komise:
Návrhová komise: p. Véber, sl. Slezáková, p. Michna
Ověřovatel zápisu: p. Remža, p. Vykoukal
Mandátová komise nebude, její úkoly budou plnit ověřovatelé zápisu.
Zapisovatelka: Bc. Krejčová
Navržený program: viz program VV dle pozvánky

JUDr. Krabička seznámil přítomné s
Ad3) majetkovými a organizačními záležitostmi spolku
a) Free Contest – nutno předložit propozice radě střelectví. Bude v době, kdy se měl
konat Zlatý lev, který bude letos zrušen.
b) Dotace v rámci COVID 19. Dotace MŠMT a Národní sportovní agentury
c) Důsledky zprávy VV a nerespektování jeho rozhodnutí ze strany PS Kalibr.
d) Ocenění funkcionářů na návrh p. Barocha a p. Koženého
e) Pohledávky, výše a vymáhání
f) ZO Frymburk – rozhodnutí, zda se půjde k soudu či ne ve věci vrácení daru. Ve věci
neoprávněného prodeje delimitovaného majetku.
g) Článek ve Forum 24 ze dne 18.5.2020. MO rozdělí v následujících letech 275 milionů
na přípravu obrany státu. POKOS – je nutno připravit metodiku k požádání o dotaci
z tohoto projektu. Další dotace: AKTIVNÍ ZÁLOHY – garantem pro podání žádosti o
získání dotace je J. Remža, spolupráce s předsedy RDM a RS
Ad4) Různé
a) Návrh na přijetí usnesení o zapojení se do činnosti na MO do organizace do tohoto
programu. Předsednictvo navrhuje: p. Koženého jako případného člena komise za AVZO.
Bude projednáno i na VV.
b) p. Remža seznámil předsednictvo se vzájemnou komunikací s p. Michnou.
Ad5) Příští předsednictvo bude 29.8.2020 v Bučovicích. Další 24. října 2020 v Chebu a době
konání Free Contestu.
Návrh na jednání dalšího VV v listopadu 2020. Termín bude upřesněn. Den předtím bude
další jednání předsednictva. Navrhuje se termín 6. a 7.11.2020.
Zapsala:
Ivana Krejčová

JUDr. Vítězslav Krabička
předseda

