Rada krajů ČAST – STATUT

I.

Zřízení Rady krajů České asociace stolního tenisu a jeho zdroje

1) Radu krajů (dále RK) zřizuje ČAST, jako svůj iniciativní a poradní orgán
2) Postavení RK je obdobné postavení ostatních odborných komisí zřízených ČAST
k zabezpečení činnost svazu
3) Financování činnosti je zabezpečeno z rozpočtu svazu a rozpočtů jednotlivých krajů

II.

Cíle, rozsah působení a zodpovědnost

1) Hlavním cílem RK je zabývat se problémy široké členské základny ST, zejména v oblasti
výkonnostního sportu
2) RK řeší specifické problémy v krajích a regionech s cílem zajistit výměnu zkušeností mezi
kraji a vytvářet podporu činnosti krajských svazů v jednotlivých oblastech jejich působení
(např. rozvoj členské základny, propagace stolního tenisu v krajích, financování, rozvojové
projekty, apod..)
3) RK spolupracuje s dalšími odbornými komisemi zřízenými svazem k zabezpečení
organizace jeho činnosti
4) RK slouží a napomáhá aktuálnímu přenosu a sdílení důležitých informací, zejména mezi
VV ČAST a kraji
5) RK vytváří prostor pro širší diskuze na aktuální témata stolního tenisu

III.

Členství,

1) Členy RK jsou jednotlivé krajské svazy, zastupované předsedou či jeho zástupcem,
2) Členství je bezplatné
3) Členství opravňuje k účasti na jednáních RK
4) Člen je oprávněn k podávání připomínek, námitek a podnětů směrem k VV ČAST a jeho
odborným komisím. Tyto jsou povinné na takto vznesené podněty prostřednictvím RK
reagovat

IV.

Organizace činnosti

1) Organizaci činnosti RK řídí předseda, případně místopředseda. Předseda a
místopředseda jsou jmenováni VV ČAST
2) Jednání RK je pravidelné, řídí se připraveným plánem jednání. Ze závažných důvodů
lze svolat i jednání mimořádné mimo daný plán.
3) Předseda (místopředseda) zajišťuje formální kontakt s VV ČAST. Účastní se jeho
pravidelného jednání, kam přináší podněty z krajů. Z tohoto jednání udělá výpis
důležitých informací, týkajících se problematiky krajů, které rozesílá členům
v elektronické podobě.
4) Příprava a průběh jednání Rady krajů se řídí schváleným jednacím řádem
5) RK může k dílčím problémům a tématům v případě potřeby ustanovit odborné
pracovní skupiny (s časově omezenou dobou fungování i trvale působící)

V.

Závěrečné ustanovení

1) Změny, doplňky a úpravy statutu schvaluje VV ČAST.
2) Statut byl schválen VV ČAST dne 25. 3. 2015 a vstupuje v účinnost tímto dnem.
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