
 

Usnesení delegátů mimořádného sjezdu AVZO TSČ ČR, z. s. 
 

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České 

republiky, zapsaného spolku, konaného dne 28.4.2018 v areálu SOU Karlov v Kutné 

Hoře. 

 

 

Na mimořádném sjezdu AVZO TSČ ČR bylo pozváno 65 delegátů AVZO TSČ ČR s hlasem 

rozhodujícím, přítomno bylo 58, což je účast 89 %, omluveno bylo 6 delegátů. Dále byli 

přítomni hosté p. Čepelák, p. Jílková,  za KK přítomni Ing. Maixner +2. 

 

1. V úvodu zasedání mimořádného sjezdu schválili členové program a pracovní 

komise ve složení: 

 

a. Mandátová komise:  Lenka Sedláčková, Václav Chábera, p. Vykoukal 

b. Návrhová komise: Miroslav Havelka, Miroslav Véber, Blanka Slezáková,  

Blažej Zajíc, p. Hůla 

c. Pracovní předsednictvo:  JUDr. Vítězslav Krabička, JUDr. Jan Cvrček, Tomáš 

Kožený, Václav Pletánek, p. Strmiska 

d. Zapisovatelka: Ivana Krejčová 

e. Ověřovatelé zápisu: p. Remža, p. Baroch 

 

2. Delegáti mimořádného sjezdu AVZO TSČ ČR, z. s. schvalují:  

 

a. Program mimořádného sjezdu AVZO TSČ ČR, z. s. 

b. Zprávu Mandátové komise 

c. Jednací řád mimořádného sjezdu AVZO TSČ ČR   

d. Nové Stanovy AVZO TSČ ČR – včetně zpracovaných připomínek 

e. Zprávu předsedy o činnosti předsednictva a VV od 10.  sjezdu AVZO TSČ ČR 

z. s. 

f. výroční zpráva AVZO za rok 2017 

g. účetní závěrka za rok 2017 

 

 

3. Mimořádný sjezd AVZO TSČ ČR, z. s. bere na vědomí a vydává souhlas  

a. se zrušením směrnice pro nakládání s movitým a nemovitým majetkem a návrh na 

zrušení  

b. (zpráva předsedy) členové KSZČ budou převedeni do nově vzniklé Rady střelectví 

c. návrh na zrušení PS s likvidací podle přiloženého seznamu 

d.  seznam PS na zrušení likvidace – návrh zrušení likvidace PS vzhledem k e splnění 

povinností 

e. provedení likvidace Klubu historie kolejové dopravy Praha 

f. ruší se úkol VV pro předsedu rozdělit 9mil na spořící účty za minimální 0,5% úroků 

 

Usnesení bylo schváleno 46 delegáty mimořádného sjezdu AVZO TSČ ČR  

proti bylo 0 

zdrželo se 0 

Podpis předsedy  



 

 


