
Zápis z jednání RK konaného dne 14.3.2012 

 

Přítomni: Mgr.R.Vrtišková, Ing.J.Měchura, Ing.V.Buriánová, P.Tarant, M.Krystyník  

Program:  1. Zpráva o kontrole hospodaření ČSSza rok 2010 

                 2. Kontrola plnění úkolů Sjezdu, VV a Prez. 

                 3. Vyhodnocení a zpráva o činnosti RK za r. 2011 

                 4. Plán činnosti RK na r. 2012 

                 5. Různé 

Místo jednání: prostory sekretariátu ČSS, Praha 7 

  

1. Zpráva o kontrole hospodaření ČSS 

informoval J.Měchura – viz písemný materiál 

-> předložit k vyjádření Zprávu o kontrole hospodaření ČSS za r.2010 prezidentu ČSS 

Ing.Barochovi - termín 11.4.2012 - zajistí předsedkyně RK 

 

2. Kontrola plnění úkolů Sjezdu, VV a Prez. – byly průběžně plněny /střelnice Brno, 

inventarizace majetku ČSS, pokračují práce na nových stanovách ČSS      

     

3. Zpráva o činnosti RK za rok 2011 

jednání komise bylo v únoru, červnu a listopadu. V komisi pracoval od ledna jako nový člen 

P.Tarant (místo J.Dobeše, který k 31.12.2011 odstoupil) 

stanovené úkoly byly splněny mimo jeden – návštěva RSCM – bude zahrnuto do plánu 

činnosti na další období. 

R.Vrtišková informovala o průběhu výběrových řízení na nákup zbraní a střeliva, kterých se 

zúčastnila – vše probíhalo v pořádku. 

-> zveřejnit zprávu o činnosti RK za rok 2011 na svazových stránkách (www.shooting.cz) 

- termín 11.4.2012 - zajistí předsedkyně RK 

 

4. Plán činnosti RK na rok 2012 

kontrola hospodaření ČSS za r.2011, pokračování kontroly evidence majetku ČSS 

seznámení se s prací a kontrola vybraného RSCM 

případné doplnění nebo změna plánu se bude řešit podle aktuální situace 

R.Vrtišková – zjistit termín konání sjezdu ČSS – podle toho se upřesní plán činnosti RK 

 

5. Různé 

p. Vrtišková informovala o práci při přípravě stanov, dokumenty předala ostatním členům 

RK, dále bylo k nahlédnutí i vyúčtování všech dotací 

p. Tarant doporučuje ustanovit zrušovací komisi.  

p. Měchura –  zda je oprávněné stanovisko usneseni Prez. , že RK nemá kompetence nahlížet 

do evidence mzdových výkazů. Tyto dokumenty nebyly poskytnuty ke kontrole. Mandát 

předsedkyni RK k dalšímu jednání s prezidentem ČSS Ing.Barochem  

- termín: při konání MČR a na VV    

p. Krystyník – upozornil na problematické stahování informaci z internetu. Navrhuje úpravu 

internetových stránek tak, aby se informace ČSS daly vyhledávat jednodušeji aby to zvládli i 

řadoví členi 

p. Měchura – navrhuje na internet dávat více informací pro členy – informační servis, právní 

poradna apod. 

p. Vrtišková – informace o ČSS na internetu se dají najít rychle. Členové SSK by měli více 

využívat informací z krajských sdružení a získávat je i jejich prostřednictvím. 

p. Krystyník – právě přenos informací z kraje do jednotlivých klubů nefunguje . 



p. Krystyník – z jednání VV – zápisy z jednání VV jsou nejasné např. mimořádné příspěvky 

Brno, informace o stavu členské základny, nabídka občanského sdružení LEX - nelze dovodit, 

o co se vlastně jednalo 

p. Vrtišková – několikrát jsem upozorňovala, že zápisy z jednání VV nevystihují přesně 

projednávané otázky, nic se zatím nezměnilo 

p. Tarant – informoval o dotaci od SINOTU – byla to jednorázová mimořádná dotace, která 

bude navíc pro střel. sdružení a kluby. 

      

Zapsala: Ing.V.Buriánová 

 

       Mgr.Renata Vrtišková, v.r. 

                                                                                   předsedkyně RK ČSS 

 

 

 

 

 


