Zápis č. 6/2018 ze zasedání Dozorčí rady České asociace stolního tenisu
dne 18. 10. 2018
Přítomni: Zdeněk Jirásek, Jiří Juřena, Vladimír Zajíček
Omluvena: Petra Mergenthalová
Nepřítomen: Jaromír Zlámal
Hosté: Zbyněk Špaček, Jan Brothánek – za VV ČAST
Místo konání: Litoměřice, Mírové náměstí 21
Doba jednání: 11,00 – 14,00 hod.
PROGRAM:
1) Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Doplnění výsledků proběhlé kontroly
3) Čerpání a stav rozpočtu ČAST v roce 2018
4) Čerpání rozpočtu TT marketing
5) Směrnice ČAST 2/2017 Oběh účetních dokladů
6) Další kontroly DR
7) Různé
Bod 1)
Zápis č.5/2018 z jednání 25.8.2018
- Aktualizace Organizačního řádu.
Konference ČAST 2018 přijala toto usnesení:
Konference ukládá VV ČAST dokončit a schválit znění „Organizačního řádu ČAST“ do
30.9.2018.
VV schválil znění Organizačního řádu, který začal platit k 1.10.2018.
- Deklarace VV k nevhodnému chování členů ČAST, hráčů, funkcionářů při akcích stolního
tenisu.
VV uložil předsedovi asociace tento úkol:
Připravit právní postup řešení při slovních napadáních funkcionářů ČAST. T: 31. 5. 2018
Úkol není dosud splněn. Předseda ČÁST zdůvodnil vzniklé zdržení.
- Spolupráce ČAST a APK.
Dne 5.6.2018 proběhla Valná hromada APK, která přijala, mimo jiné, i toto usnesení:
Pověřuje vedení APK k uzavření smlouvy s ČAST o spolupráci.
VV předložil APK návrh smlouvy, který APK rozporovala. Předseda ČAST předloží APK
upravený návrh smlouvy.

Bod 2)
Vladimír Zajíček předložil z kontroly čerpání finančních prostředků na přeborech republiky
písemnou zprávu, která byla společně diskutována.
Závěr:
1) písemná zpráva bude předložena VV na dohodnutém formuláři,
2) kontrola bude rozšířena o MR družstev staršího žactva.
Bod 3)
Ing. Brothánek předložil DR čerpání rozpočtu k 15.10.2018, včetně slovního komentáře
k některým položkám.
Rozpočet byl k 25.9.2018 revidován dle skutečného čerpání a výhledu do konce roku 2018 s tímto
závěrem:

Předpokládaná rezerva je ve výši necelých 5 milionů Kč.
Budou proto navýšeny minimálně tyto položky:
- Žebříčková umístění mládeže (zvýšeny dotační částky a navýšen rozsah),
- Nákup materiálu (míčky a stoly),
- Podpora KCTM,
- BTM
- Zvýšena podpora krajských a regionálních projektů.
VV předloží písemně DR konkrétní hodnoty navyšovaných položek v termínu do 15.11.2018.
Bod č.4)
Ing. Brothánek předložil DR dílčí výsledovky dle jednotlivých nákladových středisek
k 16.10.2018, včetně slovního komentáře k některým položkám.
Bod 5)
Diskutováno dodržování směrnice ČAST 2/2017 Oběh účetních dokladů.
DR se při příštích kontrolách zaměří na kontrolu správnosti.
Bod 6)
Další kontroly proběhnou na počátku listopadu a zajistí je pánové Juřena a Zajíček. DR se
dohodla na jejich obsahu a zaměření.
Bod 7)
Předseda ČAST informoval DR o:
- Průběhu a výsledcích na ME jednotlivců dospělých v Alicante,
- Způsobu řešení výpovědi pojišťovny Kooperativy ohledně úrazového pojištění našich
členů,
- O spolupráci s měsíčníkem Kouč.

Další jednání DR ČAST proběhne v pátek 21. prosince 2018 v odpoledních hodinách v Praze.
Pozvánka bude včas poslána.
Dne 25.10. 2018
Zapsal: Zdeněk Jirásek
Ověřili: přítomní členové DR

