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 Zápis z členské schůze KVZ Nový Jičín 
 

1. Schůzi zahájil předseda klubu, byl schválen program schůze dle pozvánky z 29. 1. 2020 

2. Předseda klubu seznámil členy s činností KVZ NJ v roce 2019, byly připomenuty výsledky na střeleckých soutěží SVZ a 

KVZ, předán pohár Antonínu Kopečnému za 1. místo v Přeboru SVZ ČR k 75. výročí KDO. 

Výbor navrhl na vyznamenání členy KVZ Antonína Kopečného, Františka Šťastného, Romana Janíka a Stanislava Rosu 

čestným odznakem za mimořádné sportovní výsledky, representaci SVZ ČR a KVZ Nový Jičín. Návrhy zpracuje a 

předloží ke schválení ÚR SVZ ČR tajemník klubu. 

3. Předneseny výsledky hospodaření klubu v roce 2019 tajemníkem KVZ NJ, členové byli dále seznámeni s inventurou 

drobného hmotného majetku klubu. Vše schváleno bez připomínek.  

Členská schůze vzala na vědomí zvýšení svazových příspěvků na 100,- Kč počínaje rokem 2020. ČS schválila ponechání 

klubových členských příspěvků na rok 2020 ve výši 300 Kč za člena. Členové podílející se v roce 2019 na provozu 

střelnice jako správci (František Šťastný, Roman Janík, Stanislav Rosa, Martin Pavelka, Antonín Kopečný, Dušan 

Svoboda, Miroslav Schalek, Libor Starůstka) platí 100 Kč. Platba na účet klubu (viz pokyny níže) do 27. 2. 2020. 

ČS navrhla Marka Huleje jako správce střelnice KVZ Nový Jičín. Jmenovaný s navržením souhlasí. Předseda KVZ předá 

žádost o jeho zařazení mezi správce střelnice v Sedlnici předsedovi ČSS Sedlnice J. Knápkovi do konce února 2020. 

Členové KVZ NJ, kteří nedodali podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů na ČS, nechť tak učiní do konce 

měsíce února 2020 na klubový email kvznovyjicin@seznam.cz nebo na korespondenční adresu klubu.  

4. Seznámení členů s kalendářem střeleckých soutěží KVZ oblasti na rok 2020 včetně pokračování celosvazové soutěže 

KVAS.  

5. Seznámení správců střelnice s rozpisem služeb na střelnici od 1. března do 31. října 2020. Střelecké hodiny zůstávají ve 

čtvrtek v čase 15: 00-18:00. 

6. Přednesen plánovaný rozpočet klubu na rok 2020. ČS vzala vyrovnaný rozpočet na vědomí. 

7. ČS potvrdila statutární zástupce klubu, a to jmenovitě: 

Martin Pavelka – předseda        

Dušan Svoboda – místopředseda       

Jan Schwarzer – tajemník 

a Břetislava Havla ve funkci revizora.       

ČS odsouhlasila statutární zástupce v usnášení schopném stavu (viz prezenční listina).  

Vzhledem k tomu, že D. Svoboda vyslovil přání výhledově ukončit práci ve výboru klubu, výbor navrhl na pozici 

nového místopředsedy člena Marka Huleje. Jmenovaný souhlasí s aktivní účastí na jednání výboru s hlasem poradním. 

Jeho schválení do funkce místopředsedy bude předloženo na nejbližší ČS klubu. 

8. Výbor klubu navrhl vyslat na kongres SVZ ČR, který se koná 23. 5. 2020 v Praze, dva delegáty. ČS jednomyslně 

schválila a účast na kongresu SVZ ČR potvrdili Martin Pavelka a Jan Schwarzer. 

9. ČS navrhla zpracovat seznam povinností správců střelnice, kterými se budou řídit při službách na střelnici. Tyto 

povinnosti zpracuje a seznámí s nimi správce a členy klubu předseda Martin Pavelka. 

 

 

Úhrada ČP bezhotovostním převodem na účet KVZ Nový Jičín – 245232248/0300, v. s. 72543604  (do zprávy pro 

příjemce uveďte své JMÉNO) do 27. 2. 2020. 

Členům, kterým nebudou připsány členské příspěvky na účtu klubu do 27. 2. 2020, bude členství bez náhrady zrušeno.  

 

 

V Novém Jičíně 18. 2. 2020      

 

      
 zapsal:      

Martin Pavelka 

 předseda Klubu vojáků v záloze Nový Jičín  
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