Zápis z jednání členské schůze Asociace střelců na asfaltové terče z.s. (dále jen ASAT)
konané dne 11. 11. 2017 na hotelu Olympie ve Špindlerově Mlýně

Prezence probíhala písemnou formou od 14:00 do 14:30 hodin (viz příloha zápisu).

Jednání ve 14:30 hodin zahájil prezident Pavel Zázvorka přivítáním přítomných a pokračoval přednesením návrhu
na volbu předsedajícího.

K bodu 2 programu
Volba řídícího schůze
Prezident přistoupil k volbě předsedajícího, kdy byl navržen Jiří Janda a bez protinávrhu nechal o návrhu
hlasovat.
Pro 126 Proti 0 Zdržel se 0 Návrh přijat

Předsedající Jiří Janda se ujal slova, poděkoval za důvěru a pokračoval ve volbě činovníků schůze tak, že navrhl
návrhovou, mandátovou a volební komisi (Vaněk Roman, Rybín Milan, Hřebec Jan)

Komise se dala do práce a po prověření pravosti hlasů dle presenční listiny osvědčila 126 přítomných hlasů
z celkového počtu 307 členů ASAT a potvrdila tak usnášeníschopnost členské schůze.

K bodu 3 programu
Schválení programu ČS
Předsedající pokračoval přednesením návrhu následujícího programu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení
Volba řídícího schůze, mandátové, návrhové a volební komise ČS
Schválení programu ČS
Kontrola zápisu a usnesení z minulé ČS
Zpráva prezidenta ASAT
Zpráva výkonného prezidenta ASAT pro lovecký parkúr, compak sporting a loveckou kombinaci
Zpráva výkonného prezidenta ASAT pro univerzální trap
Zpráva zástupce pro LK
Zpráva předsedy komise rozhodčích, hlavního rozhodčího a administrátora stránek ASAT
Zpráva o hospodaření a zpráva kontrolní komise
Doplnění řídících orgánů a komisí ASAT
Návrh a schválení kalendáře vrcholových soutěží pro rok 2018
Schválení výše členských příspěvků pro rok 2018
Návrh a schválení úpravy rozpočtu pro rok 2017
Návrh a schválení rozpočtu na rok 2018
Diskuse
Usnesení a závěr

Poté nechal o programu hlasovat.
Pro 126 Proti 0 Zdržel se 0 Návrh přijat

K bodu 4 programu
Kontrola zápisu a usnesení z minulé ČS
Předsedající přečetl bod o dodržování a znalosti pravidel střelby na soutěžích ASAT. Dále apeloval, aby
tento bod byl zanesen do usnesení z členské schůze 2017, a to, aby střelci dodržovali pravidla a chovali se
zodpovědně během závodů ASAT.

Dále předsedající seznámil se situací o smlouvě s ČMMJ a podal informaci, že do dnešního dne nebyla
smlouva ze strany ČMMJ podepsána, ale i přesto bylo družstvo LK podporováno ČMMJ jako by tato smlouva
podepsána byla. Dále navrhl, aby tato smlouva byla podepsána a dodána vedení ASAT.

K bodu 5 programu
Zpráva prezidenta ASAT
Prezident znovu všechny přivítal a poděkoval jim za účast na ČS. Dále je seznámil s plány pro nadcházející
roky a to hlavně s pořádáním členské schůze v přístupnějším místě i datu. Popřál hezký večer a hlavně
slavnostní vyhlášení ČP.

K bodu 6 programu
Zpráva výkonného prezidenta ASAT pro lovecký parkúr, compak sporting a loveckou kombinaci
Zprávu přednesl Igor Můčka a seznámil přítomné se závody českého poháru v letošním roce a
mezinárodních soutěžích. Dále přítomné seznámil s plánem závodů na rok 2018 a poděkoval všem
pořadatelům a rozhodčím za odvedenou práci. Dále popřál střelcům hodně štěstí.

K bodu 7 programu
Zpráva výkonného prezidenta ASAT pro univerzální trap
Zprávu přednesl Oldřich Vaňhara, který zastupoval Roberta Šimáka, který se nemohl dostavit. Seznámil
přítomné s průběhem střelecké sezóny 2017. Dále zmínil úspěch družstva na ME v Lonatu, kde vybojovali
bronzovou medaili, kdy od druhé Itálie je dělil jediný terč. Nakonec poděkoval sponzorům a seznámil členy
s plánem závodů na příští rok.

K bodu 8 programu
Zpráva zástupce pro loveckou kombinaci
Zprávu přednesl Tomáš Staněk. Zmínil tvorbu spolupráce s ČMMJ na utvoření společné smlouvy a její vliv
na ME v Maďarsku. Dále zhodnotil průběh celé sezóny jak na domácí tak i zahraniční scéně. Seznámil
přítomné s plány na příští sezónu. Jednak o konaných závodech, tak i přípravných kempech a výběru členů
družstva na ME v Itálii. Dále doufá v dobrou spolupráci s ČMMJ.

K bodu 9 programu
Zpráva předsedy komise rozhodčích, hlavního rozhodčího a administrátora stránek ASAT
Zprávu přednesl Radek Novák. Zmínil účast našich rozhodčích na zahraničních i tuzemských závodech a
poděkoval jim za jejich činnost. Dále seznámil s výcvikem nových rozhodčích a s vyřazením rozhodčích, kteří
se poslední 3 roky neozvali. Dále bude vytvořen seznam rozhodčích, který bude předán pořadatelům, kteří si
budou na malé závody shánět rozhodčí sami. Dále seznámil s podobou kartiček pro rozhodčí i střelce ASAT,
kteří jsou členy ASAT a mají zaplacený členský příspěvek. Seznámil přítomné s novým rozdělením kategorií
pro rok 2018. Apeloval na problém s dodržováním pravidel a to zejména na nutnou podporu pořadatelů. Dále
se zmínil o problémech na vrcholových soutěžích ASAT. Ohledně administrace stránek byl zklamán hlavně

z přístupu některých pořadatelů a to zejména se včasným zasíláním informací, výsledku apod. Nakonec
všem popřál hodně štěstí do nadcházející sezóny.

Předsedající nechal hlasovat o tom, že na závodech ČP a MČR budou rozhodčí nominováni a na menší
závody si budou pořadatelé shánět rozhodčí sami.
Pro 126 Proti 0 Zdržel se 0 Návrh přijat

K bodu 10 programu
Zpráva kontrolní komise
Zprávu přednesl Jiří Štengl a seznámil se stavem na účtech ASAT na konci roku 2016 a na konci roku 2017.

K bodu 11 programu
Doplnění řídících orgánů a komisí ASAT
Navrženi do funkcí :
Jiří Janda do funkce předsedy komise pro lovecký parkúr, compak sporting a loveckou
kombinaci.
Pro 111 Proti 0 Zdržel se 15 Návrh přijat

K bodu 12 programu
Návrh a schválení kalendáře soutěží pro rok 2018
Předsedající seznámil s kalendářem závodů v roce 2018 (viz příloha zápisu). Místa a termíny chybějících
závodů jsou v jednání a budou zveřejněny na stránkách ASAT.

K bodu 13 programu
Schválení výše členských příspěvků pro rok 2018
Předložen návrh na zachování výše příspěvku stávajících členů s tím, že do konce Března je příspěvek 600,a od 1. Dubna je navýšen o manipulační poplatek 200,- na celkových 800,-. Pro rozhodčí zůstává 200,- a od
1. Dubna je navýšen o manipulační poplatek 100,- na celkových 300,-. Toto navýšení neplatí pro nové členy.
Pro 126 Proti 0 Zdržel se 0 Návrh přijat

K bodu 14 programu
Návrh a schválení úpravy rozpočtu na rok 2017
Předložený upravený návrh rozpočtu na rok 2017 a to v položce „nákup cen na ČP v LP 2017“ o 35 000,- Kč.
Pro 108 Proti 17 Zdržel se 1 Návrh přijat

Předsedající nechal hlasovat a ponechání vyhodnocování ČP jako v roce 2017.
Pro 61 Proti 18 Zdržel se 47 Návrh nebyl přijat

Předložen protinávrh na vyhodnocování ČP v roce 2018 ve stejné podobě jako v roce 2017, ale navíc
prvních 10 střelců v kategorii „open“ obdrží pamětní plaketu.
Pro 126 Proti 0 Zdržel se 0 Návrh přijat

K bodu 15 programu
Návrh a schválení rozpočtu na rok 2018
Předsedající seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2018 (viz příloha) a nechal hlasovat.
Pro 120 Proti 4 Zdržel se 2 Návrh přijat

K bodu 16 programu
Diskuse
v diskusi byla zmíněna nedostupnost stávajícího pokladníka a byl podán podnět k řešení této situace.

K bodu 17 programu
Usnesení a závěr
Předložen návrh usnesení dle jednotlivých schválených bodů (viz příloha) a přistoupeno k hlasování.
Pro 126 Proti 0 Zdržel se 0 Návrh přijat

Po vyčerpání programu předsedající poděkoval přítomným za účast a jednání v 17:00 ukončil.

Ve Špindlerově Mlýně dne 11. 11. 2017.

Zázvorka Pavel ml
Prezident ASAT v.r.

