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ORGANIZA NÍ ZÁLEŽITOSTI  -  Podklady k výro ní lenské sch zi ZO dne 25.b ezna 2014 

Složité podmínky ve st eleckém sportu po r. 1992 nás vedly k nutnosti ustavit i u nás 
v  Lou né  jako  v  jiných  ZO,  kterým  z staly  zbran  a  majetek  od  Svazarmu  –  dv  st elecké 
organizace: 

a) Sportovn  st elecký klub v rámci SS ( eského st eleckého svazu). V roce 1994 jako .0292 
SSK a.s.Desná m l 20 len . Od roku 2010 již lenové platili lenský p ísp vek 500 K , 
a nastal úbytek. Pro r. 2014 z stávají jen t i ( Mir.Tkadlec, Ant.Kaláb a Pavel Džurný ). 
Výhled je ke zrušení SSK a jediný aktivní st elec, který by nem l p ístup ke svazovým 
sout žím musí p ejít k jinému SSK ( M.Tkadlec ). SSK nevedl vlastní ú etnictví. 
 

b) ZO AVZO TS R Rybník Kocián v Lou né nad Desnou 
Pro rok 2014 má zaplaceno lenské p ísp vky 45 len , z toho ve st elecké sekci 12, v 
rybá ské sekci 19 len  a v cyklistické 14 len . Od poslední V S 19.11.2009 je v ZO 

edsedou Antonín Kaláb – jako statutární zástupce, Bohumil Tkadlec – druhý len, 
zástupce, Ji íFuchs – t etí len výboru a Miroslav Tkadlec – revizní orgán. 
ZO AVZO vede da ovou evidenci, rozd lenou na hlavní innost ( sportovní – st elecká 
a jiné sout že i akce) a na innost vedlejší ( výd le nou ) p i provozu Rybníka Kocián. 
Není plátcem DPH. Od 20.3.2014 výpis živnosti i na hostinskou innost a prodej lihu. 
Majiteli-OÚ Lou ná uhradíme ro ní nájem Rybníka a podle smlouvy i dar 30 000 K  za 
využívání objektu Tan írny.  Sezóna roku 2013 : od 10.dubna do 26. íjna kontrolním 
výlovem. Nebyly dosaženy nejlepší výsledky roku 2012 vlivem nedostatku ryb a také 
velkou ztrátou hlavn  u našeho dodavatele pstruh  na Malé Morav . 
  

c) Dnešní výro ní sch ze je volební – bude potvrzeno složení nebo nový výbor ZO AVZO 
 

d) Nové lenské legitimace AVZO  - p edsjezdová p íprava  
- Nový ob anský zákoník .89/2012 Sb. – naše ZO od 1.1.2014 pobo ným spolkem 
- 10. Sjezd AVZO je p ipravován na 25. íjna 2014 v Kutné Ho e 
- Krajská konference AVZO Olomoucko – 17.5.2014 Post elmov, zvolíme 2 delegáty 
- Všem našim len m vydáme nové lenské legitimace : jednotné modré bez íslov. 

a d ív jší zalaminované jsou zrušeny. Naši lenové neplatí lenský p ísp vek a ten 
odvádí ZO podle seznamu ze svého rozpo tu na konto RV AVZO R. lenství v ZO 
AVZO je individuelní a dobrovolné. len má základní právo využívat výhod, které 
z toho vyplývají. Má také povinnost podle svých možností p ispívat svojí inností 
k napl ování plánovaných akcí a doporu ovat p ípadné zlepšení. 
 

e) Pracovní aktivity len  ZO AVZO 
Práce  p i  provozu  Rybníka  jsou  na  základ  uzav ené  Dohody  o  práci  konané  mimo  
pracovní pom r. M sí ní rozpis služeb v dob  sezóny nebo i v p ípad  nutné pot eby. 
Dobrovolná pracovní nebo organiza ní innost podle osobní možnosti lena zdarma. 
Pro TJ Spartak vedeme jako službu mzdovou agendu i ú etnictví. 
     Musíme ocenit vysoký podíl práce sekce „cyklist “ p i zabezpe ení Parkového 

hu, který byl loni hodnocen jako t etí nejlepší ze 20 Chlapáckých b  Šumperska. 
        edseda ZO Antonín Kaláb 


