Zápis z jednání Rady krajů ČAST

Datum a místo konání: 9. 5. 2015, Liberec
Účastníci: viz prezenční listina (příloha 1)
Program:
Zahájení
Problematika Stanov krajských svazů
Problematika dotací,
Členská základna (ostatní členové)
Prostor pro předsedy komisí (předseda RIK (zástupce) - funkčnost regionů v krajích z
hlediska správců registrů)
6. Náměty na konferenci ČAST
7. Diskuze,
8. Závěr.
1.
2.
3.
4.
5.

Průběh jednání: (viz také prezentace z jednání – příloha č. 2)
Ad1) Zahájení
Zahájil J. Veselka, přivítal hosty – předseda ČAST Z. Špaček a J. Brothánek.
Shrnul fungování RK s omluvou za „nečinnost“ v 2.pol. 2014. Jako předseda se od 2/15
účastní jednání VV, kde je nyní jako součíst programu probírána i problematika krajů (viz.
dále aktuální témata). Problematika je shrnuta na provizorních www RK bude později na
www ČAST: https://radakraju.wordpress.com/, je zde i prostor pro diskuze a náměty z krajů.
Závěr: Apel na aktivitu ze strany krajů a využívání www RK

Ad2) Problematika Stanov krajských svazů
Bod byl přeložen na konec jednání, protože prakticky všechny zúčastněné kraje zatím tuto
problematiku neřeší nebo se jich netýká, protože nemají právní subjektivitu.. J. Veselka velmi
krátce upozornil na povinnost ze zákona do konce roku změnit aspoň název (týká se těch, co
mají právní subjektivitu (v dnešní terminologii osobnost). Více na www RK
Závěr: Kraje vyčkají na konferenci ČAST, pak budou situaci řešit v návaznosti na aktualizaci
stanov ČAST

Ad3) Projednání dotací
J. Brothánek, provedl přednášku s prezentací o systému dotací (viz. příloha č.3) a Z. Špaček
doplnil informacemi z dalších jednání (ČUS, OV, aj.). J. Veselka prosazoval, aby VV pro
kraje zpracoval ucelený přehledný materiál. V rámci diskuze na téma dotací sdělil
J.Brothánek, že již komise mládeže rozdělila dotace pro krajská centra, rozešle tabulku
přidělených dotací. Zazněl požadavek na dotace na mládež 18 až 26 let. Krátce byly zmíněny

i další možnosti dotací, které jsou v každém kraji jiné (různé Evropské fondy (přeshraniční
spolupráce, kraje, města, nadace,…).
Závěr: Povědomost o dotačních možnostech je velmi rozdílná. J.Veselka se domnívá, že
jedním z hlavních úkolů krajů by mělo být získání maximálního přehledu a rozšiřování těchto
informací dál do klubů a TJ. Toto se zatím moc neděje. V rámci diskuze na www RK by bylo
vhodné toto prodiskutovat a učinit konkrétní závěry (materiál)

Ad4) Členská základna („ostatní členové“)
Stále platí, že jedním s kritérií pro přidělování financí svazu je členská základna. Proto
Z.Špaček apeloval na pokračování aktivit v navyšování členské základny. Výsledky zatím viz.
tabulka v prezentaci - nárůst členů v kategorii „ostatní“ o 1386, daří se celkem krajům MSS,
JM, LBC, STČ, ostatní se mohou inspirovat. Výměna zkušeností možná na www RK
Závěr: Je třeba stále registrovat maximum „ostatních členů“, je možno získat zkušenosti
z krajů, kde se to daří osobně či prostřednictvím www RK.

Ad5) Prostor pro předsedy komisí – informace pro kraje z RIK
Přednesl J. Poledne člen RIK
1) Elektronická přihláška do soutěže 2015/16 – bude pro ligové, později i pro nižší soutěže.
Zároveň vznikne veřejný seznam schválených hracích místností přímo ve STISu.
2) Nutno za krajské i regionální svazy hlásit změny v nastavení oprávnění správců svazů, aby
došlo ihned k omezení, resp. přenastavení oprávnění (žádosti hlásit předsedovi RIK – mail:
registracnikomise@ping-pong.cz).
Z diskuze k centrálnímu registru trenérů a rozhodčích – J. Poledne sdělil, že bude vytvořen
během prázdnin, funkční od září a bude pravidelně on line aktualizován (s pozdější možností
exportu do formátu .XLS).
Závěr: Počítat s elektronickou přihlášku do soutěží a neprodleně hlásit změny oprávnění na
krajích předsedovi RIK

Ad6) Náměty na konferenci ČAST
Po krátké diskuzi se přítomní shodli, že za kraje nemají žádné náměty na jednání konference.
Závěr: Za kraje nejsou žádné náměty na konferenci ČAST

Ad 7) Diskuze
Z. Špaček informoval o vrcholových soutěžích v ČR a zmínil některé připravované koncepty,
dále diskuze ohledně chyb a podnětů pro STIS. Jinak v průběhu jednotlivých bodů.
Závěr: T Žielenský sepíše připomínky a pošle přímo p. Heroutovi

Ad 8) Závěr
Provedl J. Veselka, a Z. Špaček – politováníhodná účast zástupců krajů, zápis bude zaslán
všem krajům mailem i s přílohami a bude i na www RK. Předseda RK zvažuje krátkou
schůzku v rámci konference ČÁST.
Příští pravidelné jednání v 8,9/2015 před začátkem soutěžní sezóny 2015/16, bude upřesněno
pozvánkou

Zapsal: J. Veselka

Přílohy:
Příloha č. 1 - Prezenční listina
Příloha č. 2 – Prezentace z jednání
Příloha č. 3 – Prezentace Dotace pro KSST 2015

