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 _________________________________________________________________________________ 
 

Zápis z jednání 8. jednání předsednictva AVZO TSČ ČR, z. s.  
 
Kutná Hora, Lorecká, 4. června 2021 
 
  
Přítomní:  všichni členové předsednictva  a 2 pozvaní hosté 
 
JUDr. Krabička všechny přítomné přivítal, zahájil jednání předsednictva a vyzval přítomné k uctění 
památky zemřelého bývalého předsedy AVZO TSČ ČR z.s. p. Evžena Poura. JUDr. Krabička seznámil 
přítomné s navrženým programem jednání: 
1) zahájení, kontrola plnění úkolů z jednání předsednictva a výkonného výboru 

2) organizační příprava 13. zasedání VV 

3) majetkové a organizační záležitosti spolku (odvody členských příspěvků) 

4) projednání možnosti soudních sporů týkající se nemovitosti v p.s. Frymburk a v p.s. Veselí nad 

Moravou 

5) projednání podmínek čerpání dotace z Ministerstva vnitra pro 9 střeleckých soutěží 

6) různé 

7) závěr 

Program schválen.  

1) JUDr. Krabička provedl kontrolu plnění stávající platných úkolů z jednání předsednictva a 

výkonného výboru. 

 

2) Organizační příprava 13. zasedání VV 

JUDr. Krabička navrhl doplnění některých bodů do programu jednání. Projednal se návrh na  

složení návrhové komise, pracovního předsednictvo, zapisovatelku a ověřovatele zápisu.  

Dále uvedl, že na VV bude zejména projednána možnost podání návrhu na prodloužení lhůty 

pro zaslání odvodů za rok 2021 k 30.6.2021. Stávající poslední termín v září stále platí. 

Změna kupní ceny za pozemek v Kutné Hoře 

Poděkoval p. Remžovi za zpracování výroční zprávy za rok 2020 

Přednesl informace o návrzích některých p.s. ke svému zrušení 

Informoval o nutnosti účetního odpisu jedné pohledávky z Šumperka 

Informoval o současném seznamu p.s. v likvidaci 

 

3) Projednaly se majetkové a organizační záležitosti spolku (odvody členských příspěvků) 

- Body byly projednány v předchozím bodu. 

 



4) Informoval o možnosti podání návrhu k soudu ve věci sporu týkající se nemovitosti v p.s. 

Frymburk a v p.s. Veselí nad Moravou. Informoval o stavu trestního oznámení. 

 

5) projednání podmínek čerpání dotace z Ministerstva obrany pro 9 střeleckých soutěží 

Dostali jsme 94.000Kč a musí se dodržet projekt pořádání 9. veřejných střeleckých soutěží z 

kulových zbraní. Vyúčtování pověřen p. Kožený dle stanovených podmínek. 

 

6) různé 

a) Vzhledem k tomu, že k 31.12.2020 byla u některých zápůjček vzduchových zbraní byla 

ukončena lhůta zápůjčky budou členové, kteří zbraně mají zapůjčené vyzváni s možností 

prodloužení zápůjčky popř. vrácení zbraní. 

b) Bude provedeno přestěhování sekretariátu z Kutné Hory. Panu Čepelákovi je uložen úkol: 

způsob připravení materiálů k předání, jeho smlouva končí v srpnu 2021. 

c) Předsednictvo souhlasí s jeho žádostí o zakoupení  počítače ze sekretariátu za částku 

2000Kč.  

d) Zaplacené nájemné za místnosti v ul. Lorecké je k 30.6.2021. Předseda JUDr. Krabička se 

domluví s majitelem nemovitosti o datu ukončení nájmu kanceláří. Zítra bude proveden 

převoz 16ks archivačních dokumentů. Předsednictvo navrhuje nechat zlikvidovat nábytek 

vybavení kanceláří, pokud majitel nemovitosti nebude souhlasit s tím, že vybavení si 

převezme i s kancelářemi. Laserová tiskárna bude předána na nový sekretariát v Chebu. 

e) Předsednictvo navrhuje do částky 30.000Kč zakoupit nový počítač na nový sekretariát v 

Chebu. 

f) P. Kožený zajistí zrušení internetového připojení v Kutné Hoře, telefonní číslo bude 

převedeno do Chebu. 

g) Nové webové stránky se v současné době uvádí do provozu. Opravují se poslední chyby. 

Přihlašování pro členy s právy zápisu budou fungovat obdobně. Pro veřejného návštěvníka 

bude omezen. Dokumenty a zápisy budou přístupné pouze pro přihlášené uživatele. Ruší se 

oprávnění HOST. Každý člen si vyplní formulář s žádostí o zřízení vlastního přístupu na 

webové stránky. 

h) Dotaci z MŠMT jsme neobdrželi, ač byla velmi dobře zpracována, tak jak v minulých 

letech. 

i) p. Havelka dluží opět na splátkách a dluží k 31.5. 49.000Kč. Platí stále nepravidelně. Má 

stále zájem o splacené celé částky. 

j) JUDr. Krabička: Informace o právních předpisech. 

k) žádost - Galénův nadační fond – příspěvek nebude poskytnut. 

l) Kontrola účetnictví – bude provedena kontrolní komisí zítra, tj. dne 5.5.2021 a 

v následujících měsících 

m) STO bude 17.-19.9.2021 ve vojenském prostoru Traviny Lipník, u Milovic ve Středočeském 

kraji. Dne 23.-24.7.2021 bude provedena kontrola trasy.  

n) Informace k p.s. Březkač. 



o) Předsednictvo odsouhlasilo v rámci propagace AVZO 1000ks propisek v max. ceně 14kč/ 

1ks. 

p) p. Maixner má doma notebook AVZO, zda si může odkoupit přidělený notebook. - 

Informace předsednictva – přidělené notebooky budou nadále sloužit členům, kterým byly 

přiděleny v rámci jejich organizace a funkcionářům AVZO. 

q) sl. Slezáková má informace k p.s. které předá na VV. 

sl. Krejčová a pan Kožený dále bez připomínek. 

 

7) závěr 

JUDr. Krabička jednání ukončil ve 21:00 hodin a pozval všechny na zítřejší jednání VV, které 

začíná v 09:00 hodin. Dodatečně byl stanoven datum dalšího jednání 30.7.2021 v 17:00 hod. 

na sekretariátu AVZO s možností jednání až do 31.7.2021. 

 

Zapsala:  
Ivana Krejčová 
 
                    
                      JUDr.  Vítězslav Krabička      
        předseda                      
  

 


