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 Zápis z členské schůze KVZ Nový Jičín dne 26.2.2023 
 

1. Schůzi zahájil předseda klubu, byl schválen program schůze dle pozvánky z 12. 2. 2023. Předseda klubu 

seznámil členy s činností KVZ NJ v roce 2022, byly připomenuty výsledky na střeleckých soutěží SVZ a 

KVZ Nový Jičín. KVZ NJ pořádal v roce 2022 6 plánovaných soutěží.  

 

2. Tajemník KVZ NJ přednesl výsledky hospodaření klubu v roce 2022, členové byli dále seznámeni 

s inventurou drobného hmotného majetku klubu. Vše schváleno bez připomínek. 

 

3. Členové KVZ NJ byli seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2023 obsahující příjmy z členských příspěvků a 

přepokládané dotace svazu v návazností výdaje plánovaných střeleckých soutěží a pronájem střelnice. 

Přednesený návrh na vyrovnaný rozpočet klubu na rok 2023 ČS vzala na vědomí bez připomínek. 

 

4. Členství v KVZ Nový Jičín ukončili 2 členové na vlastní žádost k 31. 12. 2022. Dále bylo ukončeno členství 

k 31. 12. 2022 Tomášovi Markovi z důvodu nezaplacených členských příspěvků v roce 2022.  

            Hlasovaní ČS: Pro - 23, Proti - 0, Zdržel se – 0.  

ČS odhlasovala přijetí nového člena do KVZ NJ, Kryštofa Pavelku: Pro - 23, Proti - 0, Zdržel se – 0.  

Vedení klubu udělilo „Čestné členství v KVZ Nový Jičín“ Milanu Janyškovi za dlouholeté působení v klubu a 

výsledky na střeleckých soutěžích. Klub KVZ NJ má k 26.02.2023 46 členů, z toho 2 čestné členy. 

 

5. Vedení klubu předalo ocenění „Čestný odznak III. stupně“ schválené Oblastní radou SVZ Hanácké oblasti 

v roce 2020 Janu Schwarzerovi, Romanu Janíkovi, Františkovi Šťastnému, Antonínu Kopečnému, Dušanu 

Svobodovi a ocenění schválené OR SVZ HO v roce 2022 Martinu Pavelkovi. Tato ocenění byla za 

reprezentaci klubu i SVZ na vrcholových a mezinárodních střeleckých soutěžích, za práci rozhodčích při 

klubových soutěžích a dlouholetou práci v radě KVZ.  

 

6. Členové klubu byli informováni o uzavření střelnice SSK Sedlnice a to do plánovaného data ukončení 

revitalizace k 1. 4.2024. KVZ NJ nebude tuto střelnici využívat jako předmět nájmu v roce 2023 a začátkem 

roku 2024. Následné působení klubu KVZ NJ na střelnici v Sedlnici v roce 2024 je podmíněno dodatkem ke 

stávající smlouvě. Detaily dodatku smlouvy schválila ČS hlasováním: Pro - 24, Proti - 0, Zdržel se – 0. 

Vedení klubu se podařilo dohodnout náhradní možnost tréninkové střelby na střelnici v Příboře od 1. 4.2023- 

31. 10.2023 za následujících podmínek.  

Tyto podmínky schválila ČS hlasováním: Pro - 24, Proti - 0, Zdržel se – 0. 

Členové KVZ NJ mohou po předložení platného členského průkazu KVZ NJ správci střelnice využít 

komerční střelnici v Příboře na 1 střeleckou hodinu týdně bezplatně. Člen KVZ NJ se zapíše do návštěvní 

knihy střelnice a také do střelecké knihy KVZ NJ, která bude na střelnici dostupná. Bez předložení platného 

průkazu KVZ NJ bude účtován poplatek za návštěvu dle ceníku střelnice. Otevírací doba střelnice v Příboře 

pro rok 2023 vyjma svátků je úterý 16:00-19:00 hodin a sobota 13:00-18:00 hodin.  

Pozn. Střelnici mohou bezplatně navštívit členové KVZ Nový Jičín 1x týdně na dobu 1 střelecké hodiny.      

 

7. Seznámení členů s kalendářem střeleckých soutěží KVZ NJ na rok 2023 (příloha zápisu). KVZ Nový Jičín 

plánuje pořádat a organizovat 4 střelecké soutěže. Z důvodu uzavření střelnice SSK Sedlnice budou tyto 

soutěže pořádány na střelnicích v Příboře a Odrách. Plánovaná data soutěží jsou již dostupná na webových 

stránkách klubu. Propozice k jednotlivým soutěžím budou zveřejněny v dostatečném předstihu    
 

8. KVZ Nový Jičín je zapsán ve spolkovém rejstříku s aktualizací statutárů k 18. 2.2023.   

Členské známky na rok 2023 budou dostupné na první soutěží 15. 4. 2023 na střelnici v Příboře. 

 

V Novém Jičíně 26. 2. 2023             

  

 Zapsal: Jan Schwarzer       Martin Pavelka 

           předseda KVZ Nový Jičín  


