
Krajské kolegium AVZO TS R  Olomoucko p.s.
788 11 Lou ná nad Desnou  . 3 *  I  023 63 763
tel.  604 101 348
________________________________________________________

Stru ná zpráva o innosti KRKOL AVZO p ed ukon ením roku 2019
 Adresováno  :

- edsed m spolk  AVZO TS R na Olomoucku
- Výkonnému výboru AVZO TS R p i 10.zasedání 7.12.2019 v Kutné Ho e.
1*  Zápis z poslední porady KRKOL AVZO ze dne 14. ervna 2019 :
- komentá   k novým Stanovám AVZO
- zhodnocení a p ínos  konání oblastních porad spolk  AVZO v záv ru r.2018
- ehled podaných akcí  na stránkách AVZO kraje pro zlepšení informovanosti

Od roku 2007 více než 31 000 vstup  a na Rybníku Kocián 36 700 vstup  sv í
o zájmu a dobré služb len m i ve ejnosti. Vlastní stránky provozují i další ZO AVZO

- ipomenuta aktivita našich nejúsp šn jších spolk  AVZO – ZO Zlaté Hory a jejich
po tu st eleckých sout ží;  motosout ží evropského významu CROSS COUNTRY v
roce 2018 i 2019. St eleckých mistrovství  AVZO R v Hanušovicích i P erov  r.2019
Po ty ady úsp šných st eleckých sout ží na st elnici v Šumperku a dalších ZO AVZO.
Bohatá byla i aktivita PS AVZO Rybníka Kocián jak v roce 2019, tak i v p edchozích
letech. Nutno také zmínit PS AVZO v Post elmov  a bohatý vý et jejich akcí.

2*   P íprava 11.  Sjezdu AVZO TS R
         Volební shromážd ní  spolk  AVZO Olomouckého kraje bylo dne 17. srpna 2019  v
         areálu na „Piská i“ v Post elmov  p i ú asti 17 delegát  z desítky aktivních PS AVZO.
         Zvoleno bylo  9 delegát , kte í zastupovali  náš kraj na  11. sjezdu AVZO TS R.
  3 *  Stav registrace pobo ných spolk  v Olomouckém kraji
        Ke stavu 19.5.2017 bylo v kraji ádn  registrováno 24 PS AVZO. Všech 24 PS má
        uhrazeno lenství za r. 2017;  2018;  2019.  Za rok 2019 bylo evidováno 687 len .
        PS AVZO 80040  I  75104440 Šumperk-Sever není dosud registrován. P edseda
        Josef Kolínek stále nereaguje na výzvy a v c ne eší. ZO zaplatila jen za r. 2017
        930 K ; a rok 2018 690 K , t.r. chybí.
        Sou asn  nyní je p edm tem likvidace OK AVZO TS R Šumperk, Bludovská ul.
        Krajské kolegium AVZO Olomoucka je nástupcem a bylo registrováno 29.4.2016.
        V d sledku zániku OK AVZO Šumperk, Bludovská,  banka SOB její kreditní z statek
        42.425,13 K   p evedla na vnit ní ú et a pro KRKOL bude uvoln n až po likvidaci OK.
       Krajské kolegium AVZO po prodeji budovy v Šumperku má nové sídlo v Lou né n/D.
       Všechny pot ebné dokumenty pro likvidaci OK i zm nu sídla byly p edány p edsedovi
       JUDr. Krabi kovi, který byl stanoven jako likvidátor.
4 *  P echodné potíže v innosti a ízení Krajského kolegia AVZO Olomoucko
       Informace našim pobo ným spolk m, propozice, výsledkové listiny a seriály z akcí
       byly doposud od roku 2007 p edávány prost ednictvím stránek www.avzo-olomoucko.cz
       a  také www.kocian-loucna.cz .  Tyto spolehliv ídil autor stránek Ing.Petr Matyáš

pmatster@gmail.com   Po átkem zá í 2019 vlivem nemoci a osobních problém  již
       nemohl úsp šn  pokra ovat. Máme p íslib, že situace se zlepšuje a postupn  budeme
       moci op t pokra ovat.  Prosím naše leny i ve ejnost aby p ijala tuto omluvu.

V Lou né nad Desnou 22.listopadu 2019
                                                              Antonín Kaláb, p edseda KRKOL AVZO TS R
                                                                                   Olomouckého kraje
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