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POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 2023 
 

Vážené předsedkyně, Vážení předsedové, kontaktní osoby, 

 

rád bych Vás touto cestou pozval na každoroční členskou schůzi, která se uskuteční 

v sobotu 18. 2. 2023 v hotelu Rytířsko u Jihlavy (https://www.hotelrytirsko.cz/). Schůze 

začne v 10:00, přičemž od 9:00 bude spuštěna prezence účastníků.  

V případě, že se namísto předsedy zúčastní jiná osoba, je zapotřebí předložit plnou moc, 

opravňující tuto osobu k zastupování předsedy na členské schůzi. Zároveň je třeba tuto 

skutečnost nahlásit na e-mail office@ipsc.cz, a to nejdéle do 10. 2. 2023. Formulář plné 

moci je přílohou této pozvánky. Stejně tak nám pomůžete, pokud potvrdíte či omluvíte svou 

účast na jednání z důvodu zajištění občerstvení. 

Dále zdůrazňuji, že za člena (klub) je na členské schůzi možná účast pouze jedné osoby. 

S přibývajícím počtem žadatelů o členství a navýšením „členské základny předsedů“ je nutné 

toto pravidlo striktně dodržet, jinak se do zasedací místnosti nevejdeme. Děkuji za pochopení. 

Během schůze bude k dispozici káva, čaj, voda a drobné pohoštění. Účastníci obdrží taktéž 

oběd v podobě hlavního chodu. 

Spolu s touto pozvánku jste e-mailem obdrželi i navrhovaný program jednání. Nad rámec 

zprávy o činnosti, kterou jste obdrželi v prosinci, Vás musím informovat, že člen č. 43 

požádal o ukončení členství v ASDS ČR z důvodu poklesu počtu závislých osob pod 

min. hranici 3 osob, přičemž tento stav se nebude pokoušet napravit. Stejně tak se ještě 

přihlásil další žadatel o členství, jímž je prozatímní člen č. 63 – SSK Rapotín, IČO: 9085726 

předseda: Lubomír Černý.  

V případě jakýchkoliv připomínek k navrhovanému programu mě prosím informujte nejdéle 

do 31. 1. 2023 na e-mailu office@ipsc.cz. Zároveň Vás všechny žádám o včasné zaslání 

evidenční karet a členských příspěvků na rok 2023, a to nejdéle do 31. 1. 2023. 

Veškeré administrativní záležitosti (průkazy, GDPR souhlasy, platby, potvrzení účasti a 

připomínky k programu) s Vámi v průběhu ledna vyřídí generální sekretářka prostřednictvím 

e-mailu office@ipsc.cz. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál vše nejlepší do roku 2023 a budu se těšit na společné 

setkání na členské schůzi či na střelnici. 

V Brně, dne 1. 1. 2023 

 

S pozdravem 

Martin Novotný 

Prezident ASDS ČR 
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2023 

 

1) Zahájení  

2) Volba sčítací a návrhové komise, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3) Přijímání nových členů – informaci o prozatímních členech jste obdrželi v prosinci 2022 

4) Ukončení členství člena č. 43 (na vlastní žádost, počet závislých osob poklesl pod 3) 

5) zpráva Prezidenta ASDS ČR o činnosti v roce 2022 

6) zpráva Generálního sekretáře ASDS ČR o hospodaření za rok 2022 – přehledy hospodaření jste 

obdrželi v prosinci 2022 

7) Zpráva kontrolní komise za rok 2022 

8) Projednání postupu členů Kontrolní komise ASDS ČR ve věci výběru organizátora WS PCC-

MR – nově navržený doplňující bod předsedou klubu č. 13 Luborem Novákem; návrh zaslán 

předsedům prostřednictvím e-mailu dne 15. 1. 2023 

9) Programy podpory (junioři, pořadatel) – zachování současného systému, změna systému či výše 

podpor (diskuze) 

10)  Odměna generálního sekretáře – Čl. VI bod 1g Stanov 

11)  Podpora CNROI 

12)  Odvody pořadatelů za závody Level III 

13)  Mistrovství světa PCC + Mini Rifle – pořadatelství regionu IPSC Czech republic 

14)  Datové schránky – informace, návod, pokyny 

15)  Likvidace pobočných spolků ASDS ČR – sdělení aktuálního stavu včetně následujícího postupu a 

předání podkladů předsedům, jichž se likvidace týká 

16)  Diskuze 

17)  Usnesení 

18)  Závěr 

 

 


