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 jednání 6. korespondenčního jednání předsednictva AVZO TSČ ČR, z. s.
e-mailové korespondence členů předsednictva do 28.října 2020

Přítomní: JUDr. Krabička, p. Kožený, p. Remža, p. Vykoukal, sl. Slezáková

JUDr. Krabička zahájil jednání předsednictva a seznámil přítomné s navrženým programem jednání:

1) zahájení, kontrola plnění úkolů z jednání předsednictva
2) příprava 12-tého zasedání VV
2) majetkové a organizační záležitosti spolku
3) různé
4) závěr
ad1) JUDr. Krabička provedl kontrolu úkolů.
Uvedl, že jsou stálé úkoly z minulého VV. Zejména o navržení zněn stanov a dále o konání
voleb nových krajských koordinátorů a změn názvů p.s. kdy je nutno jejich názvy doplnit o
příslušnost k AVZO.
Úkoly z 5. předsednictva:
Dosud není znovu obnovena činnosti p.s. AVZO Šumperk.
Školení rozhodčích na podzim roku 2020 neproběhlo.
p. Čepelák předložil seznam 4 p.s., které nesplnily odvody členských příspěvků za rok 2020.
Jedná se o :
Plasy – IČO : 06407218
KrKol Úst. Kraje : IČO : 75047144
Automotoklub Libavské Údolí IČO : 00519031
Kynologické cvičiště DRAX-Vinoř IČO : 06417256
Na nejbližším výkoném výboru bude navrženo jejich zrušení s likvidací

Probíhají přeregistrace statutárních orgánů p.s., které byly zvoleny před 5 lety.
p. Remža zatím nezajistil vyúčtování všech dotací pro RDM, nutno splnit s účetní do
30.11.2020.
JUDr. Krabička zaslal Národní sportovní agentuře dopis, kde pověřuje p. Koženého jako
zástupce v jejích komisích.
Předsedové RDM a Rady střelectví zpracovali kalendář akcí pro rok 2021 vč. rozpočtu a
předložili i zprávu o své činnosti.

p. Kožený sdělil, že je hotová grafika našeho webu bude zpracována do 13.12.2020.
S ohledem na nouzový stav pandemie Covid 19, bylo zrušeno 12. Zasedání VV. Toto bude
svoláno ihned po uvolnění opatření. V případě, že k tomu nedojde do začátku měsíce
prosince, bude ze strany VV rozhodováno per rollam.
Sl. Slezáková informovala, že proběhlo Mistrovství AVZO v pistolových disciplínách, do
15.11. je nutno zaslat vyúčtování dotace 10tis. Kč.

Ad 2) Z důvodu nekonání 12. Zasedání VV dne 7.11.2020 v Kutné Hoře, bude předsednictvo
vyčkávat na uvolnění opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu a poté by došlo ke
svolání zasedání VV nebo bylo rozhodováno per rollam. Předsednictvo pro toto zasedání po
projednání připravilo následující materiály:
- návrh rozpočtu na rok 2021
- návrh směrnice pro nakládání s nemovitým majetkem AVZO
- návrh na zrušení p.s., které neuhradily odvod členských příspěvků 2020
- zprávy RS a RDM včetně návrhu akcí a rozpočtu obou rad na rok 2021
- návrh změny směrnice o cestovném – zvýšení sazby 2,5,-Kč na 4,-Kč/km
- projednání stavu likvidací p.s.
Dalšími body programu by bylo projednání zpráv krajských koordinátorů, projednání
souhlasu s prodejem nemovitého majetku (pozemky v Kutné Hoře, hlasování per rollam VV).

Ad3) Různé
Byla podána informace o žádosti o dotaci na POKOS – Ministerstvo obrany
Příprava podání žádosti o dotaci na MŠMT, termín 7.12.2020 – řeší J. Remža
Informace o výzvě Národní sportovní agentury Můj klub k podání žádosti do 16.11.2020
jednotlivými p.s.
Projednání zástupce na 52. Valném shromáždění ČRDM – navržen p. Remža
Informace k volbám krajských koordinátorů, doposud nově zvoleni (i prostřednictvím per
rollam) p. Kropáček, p. Hůla, p. Véber, p. Michna, p. Baroch, p. Strmiska, p. Krabička a
částečně Musil.
Projednán dopis p. Bastla na VV a odpověď předsedy AVZO
Projednání připomínek p. Michny na posledním VV.
Projednání zrušení střelecké soutěže Freecontest 2020

Informace z p.s. Zálesák Ždánice, AVZO Opava, AVZO Doubravka, zjištěných informací
k p.s. v Dačicích od p. Koženého, k situaci na střelnici LSK AVZO Loučeň, k žádosti p.s.
AVZO Liptál na VV k jejich nemovitému majetku
Informace k podanému trestnímu oznámení na funkcionáře AVZO a jeho řešení ze strany
Policie ČR
K návrhu dohody na ukončení pronájmu nebytových prostor (sekretariátu) v Kutné Hoře

Ad4) Další předsednictvo se bude konat v souvislosti se svolaným 12., zasedáním VV, a to
den před tím, kdy bude projednáno organizační zabezpečení VV

Zapsal:
JUDr. Vítězslav Krabička

JUDr. Vítězslav Krabička
předseda

