
Zápis z jednání RK  
 

konaného dne: 10. 2. 2011 v sídle ČSS, Praha 7, U Pergamenky, 15,00 - 18,00 hod.  

 

Přítomni: Renata Vrtišková, Věra Burianová, Jiří Měchura, Miroslav Krystyník, Petr Tarant 

 

Program: 1. Kontrola úkolů 

                2. Informace z jednání Prezidia a VV 

                3. Zpráva o činnosti RK za rok 2010 

                4. Plán činnosti na rok 2011 

                5. Různé 

 

 Jednání zahájila R. Vrtišková a přivítala přítomné včetně nového člena RK Petra 

Taranta, neboť pan Ing. Dobeš k 31. 12. 2010 rezignoval na činnost v RK. Jako důvod uvedl 

neakceptování věcných připomínek RK ze strany VV a Prezidiu. 

 

Kontrola usnesení sjezdu, VV a Prezidia: 

-  podrobně plnění a neplnění úkolů ve zprávě RK za rok 2010 

-  střelnice Kývalka – kupní smlouva byla uzavřena, finanční hotovost po zaplacení 

příslušných poplatků složena na účet ČSS, střelnice není zatím fyzicky předána, ještě se 

jedná o využití střelci z Brna. Zatím nedošlo k dohodě s p. Abrahámem na dlouhodobé 

smlouvě, RK upozorňuje na nutnost hledat i jiné možnosti zajištění činnosti v této oblasti 

-  splaceny závazky z minulých let (směnka, půjčka ČOV, kontokorent) 

-  návrh nových stanov ČSS – pracovní návrh stanov měl být do 31. 12. 2010 předán pro 

informaci členské základně, úkol zatím nebyl splněn, komise pro tvorbu stanov se 

v r. 2010 nesešla. 

-  provedení inventarizace majetku a závazků ČSS – původní termín do 1. 12. 2010 nebyl 

splněn, podle informace p. Janouška inventarizace stále probíhá, na jednání Prezidia byl 

termín posunut do 31. 1. 2011. K dnešnímu dni nemá RK informaci, zda je již 

inventarizace dokončena. 

-  zpracování kompletního auditu hospodaření a účetní závěrky za roky 2008 a 2009 – 

nebylo splněno v termínu – do 1. 12. 2010, je nutné mít výsledky inventarizace. 

V současné době byla vybrána auditorská firma TOP AUDIT Bohemia a.s. s kterou byla 

uzavřena smlouva a termín provedení je do 31. 3. 2011 

 

Informace o jednání VV a Prezidia 

-  pravidelná účast předsedkyně RK na těchto jednáních 

-  k dispozici jsou členům RK oficiální zápisy z jednání VV a Prezidia, ne vždy je v těchto 

zápisech přesně zapsáno vyjádření zástupce RK   

-  v lednu provedeno a odevzdáno vyúčtování státních dotací za r. 2010, RK má k dispozici 

kopie těchto vyúčtování 

-  většina požadovaných státních dotací na r. 2011 potvrzena, zbývající se předpokládá v 

v průběhu 1. pololetí roku 2011 

-  informace o situaci v SAZCE dostupné hlavně z denního tisku, dle slov prezidenta ČSS 

dostávají minoritní akcionáři minimum informací přímou cestou 

-  státní reprezentace zaměřena v letošním roce hlavně na získání tzv. QP - míst na OH 

(zatím získána 2 místa), finančně náročné z důvodů míst konání Světových pohárů, kde 

lze většinu QP získat (Austrálie, Korea, USA), na ME vzduchových zbraní QP nebudou 

přidělovány  



-  rozpočet ČSS na r. 2011 by měl být připraven na jednání VV příští týden, RK má dnes 

k dispozici předpokládané výdaje a příjmy   

 

Zpráva o činnosti RK za rok 2010 

-  připravena ke zveřejnění na internetu, doplnit zvýraznění nesplněných úkolů a důvod 

rezignace Ing. Dobeše, shoda na předloženém znění s těmito úpravami, zveřejnit na 

internetových stránkách ČSS  

 

Plán činnosti RK na rok 2011 

-  kontrola hospodaření ČSS za rok 2009 - 2010 do 30. 9. 2011 

-  návštěva a seznámení se s činností RSCM (Čechy, Morava) 

-  jednání komise - únor, duben, září, prosinec 

-  případné doplnění či změna plánu dle aktuální situace 

 

Různé 

-  diskuze o prodeji movitého majetku střelnice Kývalka - střelecká zařízení - tento majetek 

neměl být prodáván mimo střelecké kluby ČSS (Ing. Měchura, p. Krystyník), řešeno na 

jednáních VV i Prezidia, RK doporučovala majetek zachovat, Prezidiem a VV byl prodej 

těchto zařízení vzhledem ke složité situaci při jednáních o smlouvě schválen 

-  stav účetnictví ČSS za minulé roky - informace Ing. Měchury o jeho jednání s Ing. Kůtou 

-  nabídka účasti při práci komise k návrhu nových stanov, přímo nebo předáváním 

podnětů, je možné se obracet se na Ing. Veverku, který komisi vede 

-  informace o práci RK na internetových stránkách - p. Krystyník navrhuje zveřejňovat 

zápisy z jednání RK - většinou schváleno  

-  otázka výběrových řízení, vyhlašovaných ČSS - informace o výběrových řízeních jsou 

podávány na jednáních Prezidia a VV (viz zápisy z těchto jednání), výběrová řízení 

probíhají prostřednictvím advokátní kanceláře, která ČSS zastupuje, kompletní 

dokumentace k dispozici u tajemníka ČSS, upozornit na nepřehledné zveřejnění na 

internetových stránkách ČSS (není zvláštní složka, špatně se vyhledává),   

 

 

Zapsala: Ing. V. Buriánová 

 

 

 

       Mgr. Renata Vrtišková, v. r. 

                                                                                          předsedkyně RK  

 


