
Čss,z.s. - spoRToVNĚ sTŘELEcrÝ rlug pollclE Čn osrnAvA
č.0224

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje,
ul. 30. dubna č.24,728 99 Ostrava 1

tel.: +420 9747?8 349, e=mail: skp(OskBosjrava"cz

Usnesení Výroční členské schůze spolku

ČSS, z.s. - Sportovně střeleckého klubu Policie Ostrava
ze dne 24.1,1,.2021,

Členskó schůze schvaluje :

1. Zprávu o činnosti spolku za uplynulé období
Z. Zprávu o hospodaření spolku za uplynulé období

čtenskó schůze zvolila:

1-. Předsedu spolku: lng. Bronislav Bobka
2, Místopředsedu spolku: Josef Polák
3. Členy rady:

p. Radim Hejna
p. Pavel Kubeš

4. Revizníkomisi:

p. Pavel Adamec

čtenskó schůze bere na vědomí:

1. Zprávu o sportovní činnosti

V Ostravě dne 24,t1,.2023,

Pode psaní členové nóvrhové kamise :

Předsedal p, Pavet Kubeš ,./.(Ý,,,........



Čss,z.s. _ sponTovNĚ srŘrrcrÝ KLUB pollclE čn osrRAvA
č. a224

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje,
ul, 30. dubna é.?4,728 99 Ostrava 1

tel.: +420 g74728 349, e-mail: §kp@sbpqgtrave.ce

Zápis ze schůze spolku

ČSS, z.s. - Sportovně střeleckého klubu Policie Ostrava
ze dne 24.1,t.2aU,

Dne 24.LL.2021 se uskutečnila Výročníčlenská schůze spolku ČSS, z.s. - Spoftovně střelecký klub

Policie Ostrava (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných,
svo}ané dne 2t,!0.2S21 radou spolku.

Přítomno bylo 23 členů z celkových 42 členů starších ].8-ti let, čímž byla splněna podmínka
minimáínf účasti nadpotovíčniho počtu členů starších 18-ti let, aby hlasování bylo platné.

Na programu jednání členské schůze byly tyto body:

a) schválení programu Členské schůze,

b} schválení komisí

c) předložení zprávy o hospodaření

d) předložení zprávy o sportovní činnosti

e) volba orgánů spolku

Průběh:

a) V úvodu schůze seznámil předseda spolku p. Josef Polák přítomné s programem Členské
schůze, který všichni přítomní jednomyslně schválili a byla vyhotovena listina přítomných,
která tvoří součást tohoto zápisu"

b} Byly jednomyslně schváleny tyto komise:

r Mandátavá kemis€ ve sležení: Redim Heina
o volební komise: pavelAdamec
l Návrhová komise: pavelkubeš

c) p. Polák přednesl zprávy o činnosti a hospodaření, které byly jednomyslně schváleny všemi
přítomnými

d} p. Poták dále informovat o stavu uývoie rnfrstavby nové střelnice

e) p. Hejna přednesl zprávu o sportovní činnosti

f) Všíchní přítomní jednomysíně schváíííí číeny Rady spoíku v tomto síožení

r Předseda: lng. Bronislav Bobka
. Místopředseda: Josef Polák
. Členové rady: Radim Hejna, Pavel Kubeš

g) Všichni přítomní jednomyslně schválili člena kontrolní komise: PavelAdamec

7ápis pařídil: lng, Bronislav Bobka


