Český střelecký svaz z.s.
Sportovně střelecký klub Jablonné v Podještědí
Lidická 502
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO 71247050

Pravidla hospodaření
SSK Jablonné v Podještědí na rok 2018
Článek I.
Hospodaření SSK
1. Hospodaření SSK se řídí platnými stanovami SSK
2. Hotové peníze jsou v pokladně SSK, kterou spravuje Hospodář SSK
3. Peníze na běžném účtu SSK spravuje Hospodář SSK a Předseda SSK

Článek II.
Evidence majetku SSK
1. Hmotný majetek ve vlastnictví SSK musí být evidován a nakládání s ním se řídí obecně
platnými právními a účetními předpisy. Pravidelnou evidenci vede Hospodář SSK.

Článek III.
Rozsah brigádnických hodin SSK
1. Každý člen SSK kromě funkcionářů Výboru SSK a Čestných členů se musí:
a. zúčastňovat se brigádnické činnosti v počtu 10 hodin za kalendářní rok
b. v případě neodpracování daných brigádnických hodin, je povinen tyto chybějící
hodiny finančně nahradit a to ve výši 100 Kč / každou hodinu
c. počet odpracovaných hodin hlásí Hospodáři SSK organizátor brigády
2. V rámci zajištění funkce správce střelnice
a. započítává se doba strávená zajištěním funkce správce střelnice do brigádnických
hodin
b. v případě, že řádný člen s ohledem na legislativu nemůže zajistit funkci správce
střelnice, navyšuje se brigádnická činnost o 3 hodiny nad rámec základních
brigádnických hodin za kalendářní rok

Článek IV.
Příspěvky od členů SSK
1. Každý člen SSK, kromě čestných členů, musí zaplatit do 1.2 následujícího roku členské
příspěvky ve výši 750 Kč za kalendářní rok
2. Důchodci, žáci ZŠ a studenti SŠ příspěvky platí ve výši 500 Kč
3. Příspěvek se může složit v hotovosti při Členské schůzi Hospodáři nebo složením částky na
účet SSK

Článek V.
Příspěvek od čekatele na členství v SSK
1. Každý čekatel na členství SSK musí zaplatit do 1.2 následujícího roku členské příspěvky ve
výši 750 Kč za kalendářní rok
2. Důchodci, žáci ZŠ a studenti SŠ příspěvky platí ve výši 500 Kč
3. Přímí rodinní příslušníci Člena SSK jako čekatelé na členství SSK vloží jednorázový vstupní
příspěvek ve výši 500 Kč, ostatní čekatelé na členství SSK vloží jednorázový vstupní
příspěvek ve výši 2.500 Kč
4. Příspěvek se může složit v hotovosti při Členské schůzi Hospodáři nebo složením částky na
účet SSK

Článek VI.
Dotace a sponzorské dary pro SSK
1. SSK může přijímat finanční a nefinanční dary a dotace na základě písemných dokladů
2. Písemné doklady podepisuje Předseda SSK nebo jeho písemně pověřený zástupce
3. Použité prostředky jsou výhradně určeny na provoz a rozvoj SSK

Článek VII.
Jednorázové dobrovolné příspěvky za používání střelnice nečleny střelnice
1. V rámci použití střelnice pro jednotlivce, kteří nejsou členy SSK, platí:
a. na střelnici musí být vždy v doprovodu člena klubu, který přebírá za nečlena plnou
odpovědnost
b. jeden nečlen (host člena) a přímí rodinní příslušníci člena na střelnici nejsou
zpoplatněni
c. od dvou do čtyř nečlenů (host člena) na střelnici složí do příruční pokladny 200 Kč /
den / osobu
d. jasně ho označí v „Provozní knize střelnice“ písmenem „N“ (jako Nečlen)
2. V rámci použití střelnice pro skupiny (5 a více osob), které nejsou členy SSK, platí:
a. nesmí se jednat o akci, která využije celou střelnici, člen klubu, který akci pořádá,
přebírá za nečleny plnou odpovědnost
b. informaci o akci musí sdělit Předsedovi SSK nebo Tajemníkovi SSK
c. nečlenové na střelnici musí být vždy v doprovodu člena klubu
d. za každého nečlena na střelnici složí do příruční pokladny 200 Kč / den / osobu
e. jasně označí každého jednotlivce v „Provozní knize střelnice“ písmenem „S“ (jako
Skupina)
3. V rámci použití střelnice pro skupiny (5 a více osob) v rámci pořádání střelecké nesoutěžní
akce, platí:
a. jedná se o nesoutěžní akci, která využije celou střelnici
b. nesoutěžní akce musí být naplánována předem a schválená od Předsedy SSK nebo
Tajemníka SSK
c. na střelnici musí být vždy zajištěn Správce střelnice (z řad členů SSK) a vedoucí
nesoutěžní akce
d. vedoucí nesoutěžní akce za pronájem střelnice složí u Správce střelnice 3.000 Kč /
den a akci, který ji vloží do příruční pokladny nebo před konáním akce na účet SSK

e. při dlouhodobých a pravidelných střeleckých nesoutěžních akcích na střelnici může
být domluvena individuální cena, která je splatná po jednotlivých čtvrtletích (do 15.4.,
15.7. 15.10. 31.12 v daném roce)
f. jasně označí každého jednotlivce v „Provozní knize střelnice“ písmenem „A“ (jako
Akce)
4. V rámci použití střelnice pro skupiny (5 a více osob) v rámci střelecké soutěžní akce pořádané
klubem SSK, platí:
a. jedná se o soutěžní akci, která využije celou střelnici
b. soutěžní akce musí být naplánována předem a schválená od Předsedy SSK nebo
Tajemníka SSK
c. na střelnici musí být vždy zajištěn Správce střelnice (z řad členů SSK) a ředitel
soutěžní akce
d. celý výtěžek ze soutěžní akce a po odečtení nákladů jde do příruční pokladny nebo
posléze na účet SSK
e. jasně označí každého jednotlivce v „Provozní knize střelnice“ písmenem „ZK“ (jako
Závody Klub)
5. V rámci použití střelnice pro skupiny (5 a více osob) v rámci střelecké soutěžní akce
nepořádané klubem SSK, platí:
a. jedná se o soutěžní akci, která využije celou střelnici
b. soutěžní akce musí být naplánována předem a schválená od Předsedy SSK nebo
Tajemníka SSK
c. na střelnici musí být vždy zajištěn Správce střelnice (z řad členů SSK) a ředitel
soutěžní akce
d. ředitel soutěžní akce za pronájem střelnice složí u Správce střelnice 3.000 Kč / den a
soutěž, který ji vloží do příruční pokladny nebo před konáním akce na účet SSK
e. jasně označí každého jednotlivce v „Provozní knize střelnice“ písmenem „ZC“ (jako
Závody Cizí)

Článek VIII.
Jednorázové dobrovolné příspěvky v rámci nestřeleckých aktivit na střelnici
1. V rámci použití střelnice pro skupiny (5 a více osob) v rámci nestřeleckých aktivit na střelnici,
platí:
a. nejedná se o žádnou formu střelecké aktivity (např. oslava narozenin, výročí apod.)
b. organizátorem akce může být jen člen SSK
c. nestřelecká akce využije celou střelnici
d. akce se může konat až po ukončení provozu střelnice
e. nestřelecká akce musí být naplánována předem a schválená od Předsedy SSK nebo
Tajemníka SSK
f. pořádající člen SSK za pronájem střelnice složí 1.000 Kč / den, který ji vloží do
příruční pokladny nebo před konáním akce na účet SSK

Článek IX.
Zvláštní příspěvky od členů a čekatelů
1. SSK může přijímat od členů a čekatelů na členství v SSK jiné příspěvky, které budou vázány
vždy na konkrétní cíl pro rozvoj činností klubu nebo střelnice
a. Výše příspěvku nebude vyšší než 1.500 Kč za 1 kalendářní rok

b. Účel a velikost mimořádného příspěvku navrhne Výbor SSK a schválí ji Členská
schůze SSK. Podmínkou pro schválení nebo zamítnutí je vyjádření více než poloviny
přítomných.
c. Schválenou částku člen a čekatel na členství v SSK složí Hospodáři SSK nebo ji zašle
na účet SSK

Článek X.
Příspěvky ČSS z.s. hrazené ze zdrojů SSK
1. SSK hradí příspěvek ČSS z.s. pro Výbor SSK v plné výši.
2. Příspěvek člena ČSS z.s. pro nečleny výboru je stanoven ČSS z.s. a členové ho složí do 1.2.
3. Hospodář SSK zašle vybrané finance za všechny Členy SSK na ČSS z.s. a převezme členské
známky, které následně rozdá.
Za SSK Jablonné v Podještědí Stanovy vypracovali:
Jindřich Moc – předseda
Jiří Jirásek – tajemník
Miroslav Starčevič - hospodář
Pravidla hospodaření SSK Jablonné v Podještědí na rok 2018 byly přijaty členskou schůzí dne
10. 12. 2017

