USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SSK 0117 KRHANICE
ZE DNE 19.1.2019
1. Členská schůze schvaluje:
a. Program dnešní členské schůze. SSK 0117.
b. Předloženou zprávu V- SSK 0117 Krhanice, vč. plnění usnesení z členské
schůze SSK 0117 z 20.1.2018 (viz. bod č.3 dnešního programu schůze).
c. Poučení o bezpečnosti střelby v areálu střelnic A,B,C, vč. Provozního řádu,
zacházení se zbraněmi, vč. dodatků.
d. Dodatek k Provoznímu řádu střelnice č. 2/2019 - změna provozní doby na
střelnici – zákaz střelby v neděli a o státních svátcích po 12:00 hod, (úprava
v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Krhanice č. 4/2011 o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností)
e. Kromě závodů IPSC na střelnici B povolena pouze sportovní střelbu
ráže .22LR a.38WC.
2. Členská schůze ukládá všem členům:
a. Pravidelně sledovat vývěsku v klubovně (případně webové stránky SSK
Krhanice), kde budou uveřejněny termíny výborových schůzí, členské schůze
SSK, termíny brigád, termíny závodů včetně seznamu rozhodčích a pomoci při
organizaci závodů atd.
b. Dle svých možností se účastnit brigád na střelnici a konkretizovat svou účast s
p. ŘEHÁK ml.
c. Účastnit se zabezpečení závodu, které pořádá SSK 0117 dle rozpisu, vyjma
střílejících. Včas se zapisovat do přehledu o zabezpečení závodů.
d. Střílejícím z SSK 0117, předem připravit prostor a materiál na střelnici pro
důstojný průběh závodu.
e. Členům-brigádníkům, nosit na brigádu s sebou sešitek brigád, kde p. Řehák
(nebo jiný člen výboru) zaznamená brigádu. Na nezaznamenané hodiny
nebude brán zřetel při finančním vyrovnání v příštím roce.
f. Členům- rozhodčím sport. střelby a předovek se min. 2x v roce zúčastnit řízení
závodů.
g. Seznámit se s provozním řádem střelnice a dodržovat jej.
h. Dodržovat provozní dobu střelby.
i. Dodržovat bezpečnost na střelnici.
j. Udržovat pořádek na střelnici.
3. Členská schůze ukládá výboru SSK:
a. Výborovou činnost řídit dle potřeb. V-SSK se bude scházet minimálně však 1x
za 3 měsíce.
b. I nadále během roku propouštět členy SSK 0117 a informovat na členské
schůzi SSK 0117 čl. základnu.
c. Upravit čl. základnu na cca 80 členů.
d. Nepřekročit plán. výdaje v r. 2019.
e. Vytvořit plán brigád vč. finanční rozvahy (p. Řehák ml.), nechat schválit plán
V-SSK (případně během roku operativně aktualizovat) a tento vyvěsit v
klubovně a na webových stránkách SSK.

f. Na každé výborové schůzi SSK informovat (p. Řehák ml) celý výbor o
průběhu prací na střel.
g. Využívat ke spec. pracím odborníky z řad členů SSK 0117.
h. Zabezpečit plánované závody na r. 2019 ( viz. kalendář).
i. Každoročně provádět školení o bezpečnosti střelby na střelnici SSK 0117 v
rámci SSK 0117. Nepřipustit, aby neproškolení členové požívali střelnici SSK
0117.
j. V případě nutnosti aktualizovat seznam správce střelnice SSK 0117 ve
spolupráci s Policií ČR- Benešov.
k. Připravit příští členskou schůzi na 19.1. 2019.
l. Pravidelně aktualizovat informace pro členy SSK Krhanice na nástěnce
v klubovně SSK a na webových stránkách SSK.
4. Na členské schůzi přítomno 56 členů SSK Krhanice.
Schválení usnesení.
Pro: 56 členů
Proti: 0 členů
Zdrželo se: 0 členů
Usnesení členské schůze SSK Krhanice bylo schváleno.

V Krhanicích dne 19.1.2019

Petr Králíček
předseda klubu SSK Krhanice

