Zápis
z členskéschůze/VaroOio shromáždění členůCzMSSA zarok2019
Místo konání: restaurace U KOHOUTA,Žižkova l4Zll,Kralupy nad Vltavou.
Datum konání: 23. listopadu 20l9
prezenční listina:
Chmelík lvan

-

zabájeni členskéschůze

klára koukalová
Dóring René

Koukalová Maja
Koukal Jiří

Clprich Luboš
Mádr František
Vejvoda Zdeněk
Vejvodová Marie
švarc vlastimil
ŠvejdaStanislav

škvaro Josef
kratochvíl Milan
Zavadil'Evžen
Šorer Jifi

Členská schůze byla svolána prezidentkou CzMSSA zveřejněním pozvánky na tuto schůzi na webových stráŇách CzMSSA
(wrrrv.czmssa.cz) dne 28. záři 2019,

Body jednání:

l. Vyhlášení výsledků sřeleckých soutěží Českéhopoháru - disciplíny SP, SR, BBP, FP, BBR, vzduchovky.
2. Vyhlášení mistrů Českérepubliky

- disciplíny SP,

SR, BBP, FP, BBR.

3. Volba prezidiapro období 2020

Návrhy kandidátů na

-2022
členy prezidia: - Vejvoda Zdeněk- pokladník
- Koukalová

Klára

- Chmelík Ivan
- Cyprich Luboš

- Šorer Jiří

Hlasování o kandidátech na členy prezidia: - Vejvoda

23.1|.2019

Zdeněk

-

14

(člen prezidia pro období 2020 - 2022)

Stránkalz2

-

Koukalová

Klára

-

14 (prezidentka pro období 2020

-

2022, zvolena

ostatními čtyřmi zvolenými členy prezidia)
(člen prezidia pro období 2020 -2022)

-

Chmelík Ivan

-

-

Cyprich Luboš

- l4 (člen prezidia pro období 2020 -2022)

- Šorer Jiří

14

- l4 (člen prezidia pro období 2020 -2022)

4. Stav financí CzMSSA

Bankovní účetv Kč ke dni22.11.2019, částka: Kč 141.083,26; člensképoplatky zarok2019 v Kč celkem: 33.500,-; odvody:

Kč 14.3l8,-; pokladna Kč 33.900,- k22.11.2019; výdaje v r,2019 Kěk22.1I.2019

10.500,-.

5. Semámení členůCzMSSA s plánem siluetových sřeleclqých akcí na rok2020.14 přítomných členůhlasovalo pro pořádání
5. kola

BBR

Črv ri3nu 2020, l přítomný člen se zdržel hlasování. Cyprich Luboš zajistí termín.

se bude

sřílet pouze v rámci Mistrovství Rakouska, je řeba poslat pozvánky

a

přihlášky!

Vzduchovky - bude dořešeno prezidiem CzMSSA a J, Škvarema M. Kratochvílem.
6. Propozice Českéhopoháru pro rok 2020 budou vytvořeny do konce měsíce ledna2020.
7, Růzré.

.
o
o
o

Čl. príspěvky pro rok2020 zťlstávaji ve stejné výši jako v r,2019, tj. Kč 500,-.

EET by

se nás nemělo týkat, pokud bude

Teamová

řika pro českéčleny CzMSSA

CzMSSA přijímat v hotovosti pouze člensképříspěvky.

-

14

I. Chmelík

zjistina l00Yo.

přítomných členůpro, 1 se zdržel hlasování.

Odvody ze závodů na r. 2020, provozovatel sře|nice

LUCY

s.r.o. odvede

CzMSSA

20Yo z vybraného startovného.

Zapsal(a) 23. listopadu 20l9:

klára koukalová
Ivan chrnelík
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Správnost ověřili:

Vejvoda Zdeněk

Cyprich Luboš
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