
                               
             
 
               

ZÁPIS	Z	JEDNÁNÍ	VÝBORU	

STŘEDOČESKÉHO	KRAJSKÉHO	SDRUŽENÍ	ČSS,	z.s.	
 

1. PROHLÁŠENÍ 
1.1. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se na jednání řádné schůze výboru Středočeského 

krajského sdružení Českého střeleckého svazu, z.s. (dále jen SKS ČSS, z.s.)  v roce 2021 sešli 
všichni členové a to: 
Jan Videcký – předseda SKS ČSS, z.s. 
Dana Hulíková – místopředseda SKS ČSS, z.s. 
Milan Suntych – hospodář SKS ČSS, z.s. 
Josef Karel – komise trenérů SKS ČSS, z.s. 
Petr Parbus – komise rozhodčích SKS ČSS, z.s. 
Miloš Novotný – člen SKS ČSS, z.s. 
 

2. POŘAD JEDNÁNÍ 
2.1. Schůze výboru jednala podle jednomyslně schváleného pořadu, a to o: 

a) Zahájení, prezentace 
b) Schválení programu 
c) Návrh personální restrukturalizace ČSS, z.s. 
d) Stanovení koncepce SKS ČSS, z.s. 
e) Návrh stanov ČSS, z.s. 
f) Návrh úpravy soutěží ČSS, z.s. a Krajského přeboru SKS ČSS, z.s. 
g) Různé 
h) Závěr 

 
 

3. ZAHÁJENÍ 
3.1. Jednání schůze výboru SKS ČSS, z.s. začalo dne 13. 9. 2021 v 17:30 hod. na vzduchovkové 

střelnici SSK Škoda Mladá Boleslav v Mladé Boleslavi. 
3.2. Schůze výboru SKS ČSS, z.s. se sešla v úplném počtu řádně zvolených členů, tj. 6.  Jako řídící 

schůze byl zvolen Jan Videcký, jako zapisovatelka Dana Hulíková a jako ověřovatel zápisu 
Josef Karel.  
 

4. USNESENÍ 
4.1. Po pečlivém a zevrubném projednání jednotlivých bodů pořadu jednání dospěla schůze 

výboru SKS ČSS, z.s. k hlasování, přičemž hlasování přijala následující usnesení: 

STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ 
Českého střeleckého svazu z.s., z.s. 

                    V Podskalí 231, 250 73 Přezletice  
IČO : 70917736   číslo registrace: 1002 

www.stcks.cz  info@stcks.cz 
 



5. USNESENÍ Č. 1: 
5.1. Řádná schůze výboru SKS ČSS, z.s. na svém jednání projednala a schvaluje návrh personální 

restrukturalizace ČSS, z.s.  s tím, že předseda SKS ČSS, z.s. Jan Videcký zašle tento materiál 
ČSS, z.s. k projednání v Prezidiu ČSS, z.s. a ve Výkonném výboru ČSS, z.s. a to v termínu do 
příštího zasedání Prezidia ČSS, z.s. 

5.2. Toto usnesení bylo přijato jednomyslně, tj. pro přijetí byli všichni členové, jež drží 100% 
hlasovacích práv, proti nebyl žádný člen a žádný člen se nezdržel hlasování. 

 

6. USNESENÍ Č. 2: 
6.1. Řádná schůze výboru SKS ČSS, z.s. na svém jednání projednala a schvaluje priority pro 

zpracování koncepce SKS ČSS, z.s.  Jednotliví členové zašlou další případné neprojednané 
návrhy pro zapracování do koncepce nejdéle do 30.9.2021 D. Hulíkové. Následně D. 
Hulíková zpracuje koncepci s dlouhodobými, střednědobými a krátkodobými úkoly a termíny 
jejich plnění, a to do dalšího řádného jednání výboru SKS ČSS, z.s. 

6.2. Toto usnesení bylo přijato jednomyslně, tj. pro přijetí byli všichni členové, jež drží 100% 
hlasovacích práv, proti nebyl žádný člen a žádný člen se nezdržel hlasování. 
 

7. USNESENÍ Č. 3: 
7.1. Řádná schůze výboru SKS ČSS, z.s. na svém jednání projednala a schvaluje návrh Stanov ČSS, 

z.s.  s tím, že předseda SKS ČSS, z.s. Jan Videcký odešle tento návrh k projednání Prezidiu 
ČSS, z.s. a Výkonnému výboru ČSS, z.s.  a to v termínu do příštího jednání Prezidia ČSS, z.s. 
Řádná schůze výboru SKS ČSS, z.s. žádá, aby usnesení Sjezdu ČSS, z.s. o jmenování komise 
pro tvorbu nových stanov, bylo co nejdříve plněno s tím, že členy předmětné komise budou 
oborníci v oblasti práva. 

7.2. Toto usnesení bylo přijato jednomyslně, tj. pro přijetí byli všichni členové, jež drží 100% 
hlasovacích práv, proti nebyl žádný člen a žádný člen se nezdržel hlasování. 
 

8. USNESENÍ Č. 4 
8.1. Řádná schůze výboru SKS ČSS, z.s. na svém jednání pojednala a schvaluje návrh úpravy řádů, 

směrnic a časových rozvrhů soutěží ČSS, z.s. a také úpravu směrnic a řádu Krajského přeboru 
SKS ČSS, z.s. 

8.2. Toto usnesení bylo přijato jednomyslně, tj. pro přijetí byli všichni členové, jež drží 100% 
hlasovacích práv, proti nebyl žádný člen a žádný člen se nezdržel hlasování. 
 

9. ZÁVĚR 
9.1. Veškeré materiály, o kterých řádná schůze SKS ČSS, z.s. diskutovala, jsou uvedeny 

v přílohách k tomuto zápisu. 
9.2. V diskusi nebyly vzneseny žádné námitky ani projednány jiné návrhy. 
9.3. Jednání řádné schůze SKS ČSS, z.s. skončilo dne 13.9.2021 ve 19,00 hod. 
9.4. Zápis vyhotovila dne 22.9.2021 Dana Hulíková, zapisovatelka schůze výboru SKS ČSS, z.s. 
9.5. Zápis ověřil dne 22.9.2021 Josef Karel, ověřovatel zápisu schůze výboru SKS ČSS, z.s. 

 

V Mladé Boleslavi dne 22.9.2021 

 
Jan Videcký 

          Předseda SKS ČSS, z.s. 


