Zápis z jednání Rady krajů ČAST

Datum a místo konání: 30. 8. 2014, Olomouc
Účastníci: viz prezenční listina (příloha)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod (předseda RK a zástupce VV)
Činnost RK (předseda+diskuze)
Projednání a návrh statutu a jednacího řádu RK
Problematika registrační komise (P.Bohumský)
Náměty a informace z VV
Různé
Závěr

Průběh jednání:
Ad1) Úvod
Zahájil J. Veselka, nechal schválit navržený program jednání, požádal přítomné o aktualizaci
kontaktů.
Za VV přivítal přítomné N. Endal, omluvil předsedu Z. Špačka z účasti pro nemoc.
Ad2) Činnost RK
J. Veselka vysvětlil představu vyplývající z navrženého Statutu (iniciativní a poradní orgán
VV, postavení RK, financování, obsah činnosti, členství za kraje předseda či jeho zástupce,
pravidelnost schůzek, způsob komunikace) viz. Statut v příloze.
N. Endal vyjádřil stanovisko VV a zájem VV na fungování RK.
Proběhla široká diskuze, do které se zapojila většina zástupců krajů na obsah činnosti a
způsob fungování. Nebylo odsouhlaseno pořádání schůzek spojených s představením kraje
postupně v jednotlivých krajích, ani navrhovaná častější frekvence schůzek.
Závěr: Schůzky budou pravidelně 2X ročně, mimořádně v naléhavých případech, budou
pokud možno spojeny s nějakou celostátní akcí. Bude připravena elektronická komunikace
v mezidobí schůzek. Fungování RK na náklady krajů, možný příspěvek z rozpočtu ČAST (spíš
výjimečně).
Ad3) Projednání a návrh statutu a jednacího řádu RK
Návrh Statutu a Jednacího řádu byl předložen bezprostředně na jednání. Předseda navrhl
vyjádřit souhlas se Statutem a schválit Jednací řád. Po diskuzi bylo toto odmítnuto, neboť
většina účastníků chtěla mít materiály k prostudování předem.
Závěr: Statut bude projednán, případně schválen v souladu se Stanovami ČAST VV bez
stanoviska RK. Jednací řád bude zaslán členům elektronicky a projednán na příštím jednání.
Ad4) Problematika registrační komise (P.Bohumský)

P. Bohumský vysvětlil problematiku registrace „ostatních členů“, rozdal přítomným
zpracovanou „Přílohu č.3 K Usnesení konference ČAST konané dne 7.6.2014 Způsob
evidence „ostatních členů“ ČAST“ (viz příloha a také na www ČAST). V diskuzi odpověděl
na dotazy. Finance s registrací spojené budou převáděny 2xročně, k 30.9. a 30.5. Nebyla zcela
vyjasněna otázka přestupu „ostatních členů“
Závěr: Je třeba registrovat maximum těchto „ostatních členů“ z důvodů srovnávání našeho
sportu s ostatními, kde jsou registrační pravidla benevolentnější a to pak ovlivňuje prestiž a
finance z MŠMT. Jedná se o jeden ze ZÁSADNÍCH ÚKOLŮ PRO KRAJE
Ad5) Náměty a informace z VV
J. Brothánek seznámil přítomné s finanční situací ČAST z hlediska dotací, s jednotlivými
dotačními programy a odpověděl na dotazy. Zdůraznil požadavek na správné vyúčtování
poskytnutých dotací od krajů. Uvedl i předpoklady programů pro 2015.
Závěr: Bylo konstatováno, že tato problematika by si zasloužila větší pozornost a samostatné
jednání či školení
Ad6) Ostatní
J. Brothánek vyzval RK k námětům na čerpání peněz od ČOV, primárně určených na mládež,
zejména na nábor a rozvoj členské základny
Ad7) Závěr
Provedl J. Veselka, krátce shrnul jednání, ze kterého vyhotoví a pošle všem i VV stručný
zápis. Příští jednání v 4,5/2015 před konferencí ČÁST

Zapsal: J. Veselka

Přílohy:
Prezenční listina
Návrh Statutu
Příloha č.3 K Usnesení konference ČAST konané dne 7.6.2014 Způsob evidence „ostatních
členů“ ČAST

