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Zápis ze zasedání členské schůze 

Název spolku: Česká asociace lovecké kulové střelby,z.s, (ČALKS) 

Sídlo spolku: Březinova 974, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou. 

Doba zasedání: 13. listopad 2022 od 10:00 hodin 

Místo zasedání: Společenská místnost restaurace u Hrocha, Světnov    

Svolavatel: Ing. Martin Šlechta, prezident ČALKS 

Způsob svolání: Elektronicky E-mailem  

  

Průběh zasedání: 

Zahájení a ověření usnášeníschopnosti 

 Zasedání členské schůze zahájil Ing. Martin Šlechta (prezident ČALKS). 

 Z listiny přítomných Ing. Martin Šlechta zjistil, že na zasedání členské schůze je 

přítomno 32… z celkových 62…. členů spolku, což je 51….%. Členská schůze  

proto je usnášeníschopná. Prezenční listina tvoří přílohu tohoto zápisu. 

Schválení programu 

 

 Členská schůze schválila následující program jednání: 

 

1) Zahájení,  

2) volba komisí a zapisovatele                                      

3) zpráva činnosti        

a- plnění usnesení z minulé VH 

b- zpráva prezidenta, hodnocení za minulý rok a plán činnosti na rok 2023 

c- zpráva o hospodaření k 31.10.2022 s výhledem na konec roku 2022 

                  4) zpráva kontrolní komise  

5) mistrovství světa, způsob a zásady nominace, rozvoj LKS 

6) ocenění výkonnostních tříd 

7) plán práce na rok 2023, termíny a místa závodů, zajištění sponzorů apod. 

8) diskuze 

9) usnesení 

10) závěr 

11)závod  

 

 pro: 32…, proti: 0…, zdrželo se: 0… 

 

 

Přijatá usnesení 

a) Členská schůze zvolila tyto činovníky: 
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1) Návrhová komise Dvořák Petr, Bilík Mikuláš, Čech Antonín, Šlechta Martin, 

 pro: 32…, proti: …0, zdrželo se: 0… 

2) zapisovatel: ………Robert  Karger ………………….  

 pro: 32…, proti: 0…, zdrželo se: 0… 

           

b) Členská schůze bere na vědomí: 

1) Zprávu výkonného výboru (Ing. Martin Šlechta) 

2) Finanční zprávu – (Dvořák Petr) 

3) Zprávu revizní komise – (Vícha Miroslav) 

4) připomínky diskuze 

                             pro: 32…., proti:0…., zdrželo se:0…. 

 

c) Členská schůze schvaluje: 

1) Návrh plánu činnosti na rok 2023 (viz příloha) 

 

pro 28                 proti 4                 zdrželo se 0 

-Zprávu prezidenta přednesl Šlechta Martin 

-Zprávu o hospodaření přednesl Dvořák Petr viz. příloha 

-Termíny závodů na rok 2023   pro-30 zdrželo se -2   proti -0 

-Zpráva kontrolní komise přednesl Vícha Miroslav viz. příloha 

- zprávu o termínech závodů. Hodnocení roku 2022 přednesl Čech Antonín viz. příloha 

 

-Zakoupení přístřešků pro rozhodčí 2ks 

             Hlasovalo 32      Pro 32   proti 0 

 

-Zakoupení pozorovacího dalekohledu  

             Hlasovalo 32       pro 29  zdrželo 3  proti 0 

 

 

 

…Robert Karger…………………………… 

………………. 

zapisovatel 

…Ing. Vícha Miroslav ………………………… 

………………. 

ověřovatel 

 

Prezident ČALKS 

Ing. Martin Šlechta   ------------------------              

Světnov 13.11.2022           

 

                

 

 

  

 


