Zápis z III – 13. řádného jednání VV ČAST

Zápis z III – 13. jednání Výkonného výboru České asociace stolního
tenisu
Datum: 17. 3. a 18. 3. 2020 od 13.00 hodin, v sídle ČAST, Praha 6, Zátopkova 2
Přítomni: Z. Špaček - předseda VV ČAST,
N. Endal, J. Brothánek, P. Bohumský – místopředsedové VV ČAST,
Na základě rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu a následně na základě vyhlášení karantény rozhodl
předseda VV Zbyněk Špaček o změně zasedání VV formou videokonference, a to na 17. března v 17.30 hodin a
pokračování VV 18. března od 15.00 hodin. Všechna rozhodnutí budou považována a odsouhlasena jako
rozhodnutí VV formou per rollam.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

Úvod, přivítání – Z. Špaček
Schválení programu zasedání VV ČAST – Z. Špaček
Schválení zápisu č. 12 VV ČAST ze dne 18. 2. 2020 - Z. Špaček
Rozhodnutí VV rozhodnutím per rollam od minulého zasedání VV vzhledem k
nařízením vlády ČR ohledně šíření konoraviru
Další rozhodnutí VV vzhledem k aktuálnímu stavu v oblasti nouzového stavu
vyhlášeného vládou ČR ke dni 18. 3. 2020
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
Rada krajů - informace předsedy RK – J. Veselka
Dozorčí rada – informace předsedy DR – J. Juřena
Ekonomická agenda ČAST
a) Výsledky hospodaření ČAST za rok 2020
- J. Brothánek
b) Rozpočet ČAST na rok 2020 – J. Brothánek
c) Dotační programy MŠMT 2020, současný stav – J. Brothánek
d) Strojní investice 2020, současný stav – J. Brothánek
Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Informace z ITTF a ETTU ohledně mezinárodních startů, OH kvalifikace, MS družstev
dospělých atd. – N. Endal
b) Výběrové řízení na reprezentační trenéry mládeže – nový koncept junioři a U21
N. Endal
c) RCM, SCM – rozdělení financí 1. pol. 2020, smlouvy – N. Endal
d) P. Hodina, informace – N. Endal
Agenda projektů
a) Projekty krajských a regionálních svazů pro rok 2020 – J. Veselka, J. Brothánek
Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) MČR dospělých 2020 – hodnocení, náklady – členové VV
b) Para Czech Open 2020 – Z. Špaček
c) WJC Hodonín 2021 – Z. Špaček
d) WT Olomouc 2020 – N. Endal
Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí – TMK, KM, KR, MK, STK, RIK, KVS – členové VV
b) Návrh smlouvy s OFC media (TV Arena Sport) – N. Endal
c) Mentor – návrh KVS – N. Endal
d) Výběrové řízení na kondičního trenéra ČAST – N. Endal
e) Tréninkový deník (Yarmill) – N. Endal
f) Anketa – Nejlepší stolní tenista ČR 2019 – Z. Špaček
Zprávy z ETTU a ITTF
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15.
16.
17.
18.
19.

a) Mimořádný kongres ETTU Budapešť – N. Endal, P. Bohumský
b) Nový systém turnajů ITTF pro rok 2021, informace – N. Endal
Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Galavečer ČAST k 95. výročí – Z. Špaček
b) Joola – informace – N. Endal
Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
a) Žádost RSST Vsetín
b) Žádost KST Olomouc
Konference ČAST 2020 – Z. Špaček
Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 18. 3. 2020
Závěr

Zápis z jednání:
1. Úvod, přivítání, schválení programu jednání
Z. Špaček zahájil zasedání VV ČAST formou videokonferencí.
2. Schválení programu zasedání VV ČAST
VV ČAST schvaluje jednomyslně výše uvedený program jednání VV ČAST, doplněný o několik
bodů zaslaných předsedovi Asociaci z řady členů VV těsně po vydání programu zasedání VV.
3. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST
Z. Špaček projednal zápis č. 12 z řádného zasedání VV ČAST konaného dne 18. 2. 2020.
Usnesení:
USN297/III13/Bod3/18-3-2020
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis z minulého zasedání VV ČAST konaného dne 18. 2.
2020.
4. Rozhodnutí VV rozhodnutím per rollam od minulého zasedání VV vzhledem k nařízením
vlády ČR ohledně šíření konoraviru
Usnesení:
USN298/III13/Bod4/18-3-2020
VV ČAST jednomyslně schválila hlasováním per rollam všechna rozhodnutí zveřejněná na
webových stránkách Asociace a vyhlášená vzhledem ke všem opatřením vlády ČR od
minulého zasedání VV ČAST konaného dne 18. 2. 2020, tj rozhodnutí dne 10. 3. 2020
(Zrušení sportovních akcí pořádaných ČÁST), 13. 3. 2020 (Informace k soutěžím) a 16. 3. 2020
(Informace k soutěžím).
5. Další rozhodnutí VV vzhledem k aktuálnímu stavu v oblasti nouzového stavu
vládou ČR ke dni 18. 3. 2020
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Usnesení:
USN299/III13/Bod5/18-3-2020
VV ČAST schválil hlasováním per rollam dne 17. 3. 2020 Rozhodnutí o upřesnění o konání
soutěží řízených ČAST a dalších akcí. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno na webových
stránkách Asociace.
6. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
VV projednal a zkontroloval úkoly vyplývající z Usnesení z minulých zasedání VV ČAST.
Usnesení, která trvají, jsou v přehledu na konci tohoto zápisu.
7. Rada krajů




Předseda Rady krajů se telefonicky spojil před tímto zasedáním s předsedou Asociace
a dohodli se na odložení setkání Rady krajů s VV ČAST. Měla by se konat, nejlépe do
14 dnů před řádnou Konferencí ČAST, která byla z pochopitelných důvodů také
odložena. Předseda Rady krajů J. Veselka toto odložení všem předsedům krajských
svazů zašle neprodleně e-mailem.
Dále oba dva se shodli, že by bylo vhodné, aby proběhla též oponentura krajských
projektů tak, aby všechny projekty a následně jejich vyúčtování proběhlo v souladu se
všemi pravidly, vyhláškami MŠMT a také v souladu se smlouvou a rozpočtem mezi
krajským svazem a ČAST. Tyto oponentury by měli proběhnout co nejdříve po
uvolnění peněz od MŠMT na provoz sportovního svazu. Účastníky by měli být:
předseda VV ČAST, předseda Rady krajů, případně místopředseda ČAST pro
ekonomiku s příslušnými odpovědnými osobami krajského svazu Asociace.

8. Dozorčí rada








Předseda ČAST se zúčastnil jednání Dozorčí rady ČAST dne 7. března 2020 v Kutné
Hoře. Na tomto zasedání nemohl být přítomen místopředseda VV ČAST pro
ekonomiku J. Brothánek. Předseda DR bude vždy další zasedání DR konzultovat s J.
Brothánkem tak, aby mohl být zasedání DR přítomen.
Předseda VV ČAST odpovídal na dotazy jednotlivých členů DR, zejména z oblastí
financí.
Rozpočet Asociace pro rok 2020 předložil Z. Špaček členům DR s tím, že k drobným
úpravám ještě dojde. VV ČAST bude mít na to speciální zasedání, ihned po něm
dostanou členové DR konečnou verzi, která by měla předložena ke schválení na
řádné Konferenci ČAST.
Plnění rozpočtu a tím i výsledek hospodaření ČAST za rok 2020 bude hotov k 31. 3.
2020. Tímto se posouvá termín, který avizoval DR předseda Asociace bez konzultace
s J. Brothánkem.
Další náměty a požadavky členů DR :
- Nominace a proplácení náhrad za 3. ligu mužů rozhodčím – bude vyhodnoceno
KR a VV ČAST po skončení sezóny, další postup bude poté diskutován a
vyhlášen
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-

-

Samostatné MČR U21 – VV diskutoval, závěr uveden v dalších samostatných
bodech tohoto zápisu
Náklady provozu nové haly v Havířově, Národního sportovního centra Asociace
– hala bude dokončena na podzim letošního roku, Asociace bude platit pouze
skutečné náklady, po zjištění skutečných nákladů se rozpočet bude upravovat.
VV ČAST konstatuje, že náklady budou daleko nižší než komerční pronájmy
podobných hal.
Rozdělení peněz trenérů do programů REPRE a TALENT – pro letošní rok jsou
tyto částky rozděleny podle skutečných činností trenérů pro reprezentaci a
ostatní činnosti (např. činnost v RCM a SCM) tak, jak to mají jednotliví trenéři
ve smlouvách.

9. Ekonomická agenda ČAST
a) Výsledky hospodaření za rok 2019
Vzhledem k omezení pohybu osob a nemožnosti pokračovat dostatečně intenzivně na
zpracování čerpání rozpočtu za rok 2019 a účetní závěrky za rok 2019, ČAST využije
prodlouženého termínu pro zpracování účetní závěrky a podání daňového přiznání za rok
2019.
Čerpání rozpočtu za rok 2019 dodá J. Brothánek VV ČAST do 31. 3. 2020 a po projednání
bude zahrnuto do zprávy pro Konferenci ČAST.
b) Rozpočet ČAST na rok 2020
J. Brothánek předložil druhý návrh rozpočtu ČAST pro rok 2020 dne 4. 3. 2020 a poté byl
předložen DR ČAST na jejím jednání dne 7. 3. 2020. VV diskutoval úpravy dílčích položek
zejména ve vztahu se zahájením provozu NTC v Havířově. Za tímto účelem proběhne do
konce března ještě jednání a upřesnění návrhu rozpočtu.
Konečný návrh rozpočtu dodá J. Brothánek VV ČAST do 31. 3. 2020 a po projednání bude
zahrnut do zprávy pro Konferenci ČAST.
c) Dotační programy MŠMT 2020 – současný stav
VV konstatoval provedení akceptace částek navržených MŠMT u dotačních programů
REPRE, TALENT a ORGANIZACE SPORTU k 28. 2. 2020. K datu jednání MŠMT vydalo
Rozhodnutí a byly vyplaceny dotace z programů REPRE a TALENT, u programu
ORGANIZACE SPORTU bylo nutné aktualizovat stav členské základy v
elektronickém Rejstříku sportu MŠMT, což bylo zajištěno RIK 18. 3. 2020.
d) Strojní investice 2020
ČAST do 15. 4. 2020 dodá na základě výzvy MŠMT aktualizaci investičního záměru pro
realizaci dotace na pořízení majetku pro ČAST. Zodpovídá J. Brothánek a Z. Špaček, tak,
aby bylo možné realizovat většinu projektů z původního záměru dodaného na MŠMT
k 15. 1. 2020.
10. Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Informace z ITTF a ETTU ohledně mezinárodních startů, OH kvalifikace, družstev
dospělých atd.
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N. Endal informoval členy VV ohledně všech mezinárodních akcí pořádaných ITTF a ETTU. Do
30. dubna byly všechny akce odloženy. Největším problémem je zrušená evropská olympijská
kvalifikace. Vedení ITTF a ETTU příští týden bude společně jednat a pokusí se vše dořešit tak,
aby byly nastaveny podmínky pro start na OH v Japonsku.
b) Výběrové řízení na reprezentační trenéry mládeže – nový koncept junioři a U21
V. Endal informoval VV o jednání KVS ohledně nové koncepce obsazování trenérských míst
mládeže. VV výbor s tímto návrhem souhlasí a pověřuje N. Endala s přípravou výběrových
řízení.
Usnesení:
USN300/III13/Bod10b/18-03-2020
VV pověřuje N. Endala připravit výběrová řízení na reprezentační trenéry mládeže na další
období.
T: 15. 4. 2020
Z: N. Endal
c) RCM, SCM – rozdělení financí 1. pol. 2020, smlouvy
VV projednal návrh na rozdělení finančních prostředků na 1. pololetí 2020 pro RCM a SCM
dle schválených pravidel. J. Brothánek zkontroloval a upravil text navržených smluv
s jednotlivými středisky dle požadavků MŠMT.
Usnesení:
USN301/III13/Bod10c/18-03-2020
VV pověřuje N. Endala zajištěním podepsání smluv s vedením jednotlivých RCM a SCM na 1.
pololetí 2020.
T: 15. 4. 2020
Z: N. Endal
d) P. Hodina, informace
E. Endal informoval o schůzce s rakouským svazem ohledně mladého nadějného hráče P.
Hodiny, jehož rodiče chtějí pro něho změnit občanství. N. Endal odpoví jeho rodičům a
připraví také konkurenční nabídku.
11. Agenda Projektů ČAST
a) Projekty krajských a regionálních svazů pro rok 2020
Podklady pro jednotnou strukturu podkladů pro projekty krajských svazů jsou připraveny,
čeká se na přidělení finančních prostředků ze strany MŠMT.
12. Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) MČR dospělých
VV konstatoval, že MČR dospělých se všem líbilo organizačně i hracími podmínkami,
lokalita byla velmi vhodná.
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Dále se VV vrátil k několika bodům, které vyplynuly z tohoto mistrovství:
Připomínky k herní zátěži v sobotu, zejména (ale nejen) pro hráče do 21 let. Pokud
bychom nechtěli uspořádat U21 zvlášť, zvážili bychom dvouhru U21 hrát na tři vítězné
sady z pěti.
Sobotní program na osmi stolech je vhodný, umožňuje to lepší rozložení stolů v hale než
při dvanácti stolech – proto podle počtu stolů pro kvalifikaci by se dal upravit počet práva
startu v kvalifikaci tak, aby páteční program kvalifikace skončil natolik včas, aby se stihly
odehrát některé zápasy hlavní soutěže a v sobotu se mohlo hrát na osmi stolech.
V časovém plánu je potřeba ještě vylepšit presenci nasazených hráčů (pátek-sobota) a
vyhlášení výsledků dohraných soutěží (sobota-neděle).
VV by tímto chtěl poděkovat spolupořadateli tohoto mistrovství TJ Sokol Lhůta a
zejména panu Romanu Čechovi za vzorné uspořádání tohoto mistrovství.
b) Para Czech Open 2020
Předseda VV ČAST vzhledem k současným okolnostem s celosvětovou nemocí koronavirem podepsal s vedením TJ Ostrava, pořadatelem tohoto turnaje, smlouvu o
odpovědnosti za jeho průběh. Turnaj by se měl odehrát v druhé polovině května.
c) WJC Hodonín 2021
VV ČAST se opět zabýval dalšími ročníky tohoto turnaje. Plánovaná schůzka s vedením
SKST Hodonín byla zatím vzhledem k současným okolnostem ohledně konoraviru
odsunuta, předseda Asociace odpoví na výzvu klubu až po konání této odložené schůzky.
Z. Špaček o tom bude neprodleně písemně informovat vedení tohoto klubu.
d) WT Olomouc 2020
N. Endal informoval VV ohledně zařazení tohoto turnaje mezi 25 vybraných akcí
podporovaných agenturou Czech tourism.
VV též vyzval ředitele tohoto turnaje o sjednání schůzky s vedením města Olomouc
ohledně žádosti o případné navýšení podpory ze strany města pro tento turnaj.
13. Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí
Členové VV, kteří mají jednotlivé odborné komise ve své kompetenci, informovali o činnosti
jednotlivých odborných komisí.
RIK
P. Bohumský seznámil přítomné s prací programátorů na úpravách STISu a Registru.
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Sportovně technická komise
VV projednal zápis ze schůze STK ze dne 6. 3. 2020 a vzal jej na vědomí.
VV dále projednal došlé návrhy na změnu řádů zpracované expertní skupinou. Potvrdil
rozdělení na návrhy doporučené ke schválení Konferencí a návrhy nedoporučené. VV
souhlasí se zařazením juniorů do 21 let v základu extraligy mužů na soupisku 1. ligy
s omezením startu proti každému soupeři nanejvýš jednou. VV dále předloží Konferenci ke
schválení Návštěvní řád. VV tato komise intenzivně pracuje na podnětech a návrzích ze
strany členů Asociace ohledně návrhu na změny v Soutěžním, Přestupním a Disciplinárním
řádu Asociace pro řádnou Konferenci ČÁST.
Usnesení:
USN302/III13/Bod13aa/18-03-2020
VV schvaluje návrh na změnu řádů pro řádnou Konferenci ČAST v roce 2020.
T: Návrh bude zaslán delegátům Konference dle harmonogramu.
Komise rozhodčích
VV projednal návrh na změnu směrnic.
Usnesení:
USN303/III13/Bod13ab/18-03-2020
VV schvaluje směrnici 3/2020 Udělování licencí a školení rozhodčích.
Z: P. Bohumský (zajistí zveřejnění)
T: 31. 3. 2020
Usnesení:
USN304/III13/Bod13ac/18-03-2020
VV schvaluje směrnici ČAST 4/2020 Stanovení postihů za udělené karty rozhodčími při
disciplinárních přestupcích.
Z: P. Bohumský (zajistí zveřejnění)
T: 31. 3. 2020
Trenérsko-metodická komise
VV vzal na vědomí pravidelnou čtvrtletní zprávu předsedkyně TMK a metodičky ČAST M.
Novotné. Hlavní část této zprávy byla věnována vzdělávání trenérů licence A, B a C.
Komise vrcholového sportu
VV projednal na návrh KVS nové reprezentační kádry mládeže do MEJ 2020.
Vzal na vědomí zprávu reprezentačních trenérů z ME U21 v Chorvatsku.
Vzal také na vědomí zařazení hráče J. Kauckého jako řádného člena SCM.
VV tímto gratuluje J. Martinkovi k dosažení stříbrné medaile ve čtyřhře juniorů na ME U21
v chorvatském Varaždínu. Gratulace patří i jeho trenérovi M. Kláskovi.
Usnesení:
USN305/III13/Bod13ad/18-03-2020
VV schvaluje nové reprezentační kádry mládeže na návrh komise vrcholového sportu.
Z: N. Endal (zajistí zveřejnění a informuje předsedu KVS)
T: 31. 3. 2020
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b) Spolupráce s TV Arena Sport
VV ČAST se seznámil s návrhem smlouvy od firmy OFC media (TV Sport Arena). Vzhledem
k problematice DPH bude chtít Asociace úpravu této smlouvy. Obsah smlouvy bude
předložen také k posouzením právnímu poradci ČAST.
c) Mentor ČAST
Usnesení:
USN306/III13/Bod13c/18-03-2020
VV schvaluje podmínky smlouvy s mentorem ČAST, smlouva bude platná od 1. 5. 2020.
Z: N. Endal
T: 15. 4. 2020
d) Výběrové řízení na kondičního trenéra ČAST
Usnesení:
USN307/III13/Bod13d/18-03-2020
VV schvaluje podmínky výběrového řízení na kondičního trenéra ČAST, přípravu a
zveřejnění zajistí N. Endal.
Z: N. Endal
T: 15. 4. 2020
e) Tréninkový deník (Yarmill)
VV souhlasí s nákupem tohoto tréninkového deníku ve dvou fázích, nejprve pro cca 30
osob a později pro další mladé stolní tenisty. VV konstatuje, že bohužel tento tréninkový
deník nelze pořídit z dotací pro ,,strojní“ investice – nejde o pořízení nehmotného
majetku. Předseda KVS navrhne seznam hráčů do 1. fáze.
f) Anketa – Nejlepší stolní tenista ČR 2019
Při MČR v Plzni proběhlo slavnostní vyhlášení ankety stolní tenista roku. VV blahopřeje
všem oceněným:
Stolní tenista roku: Pavel Širůček
Družstvo roku: juniorky ČR
Trenér roku: Tomáš Vrňák
Talent roku: Zdena Blašková
Sympaťák roku: Tomáš Polanský
Cena fair play: Petr Handl
14. Zprávy z ETTU a ITTF
a) Mimořádný kongres ETTU
P. Bohumský informoval o průběhu mimořádného kongresu ETTU 22. - 23. 2. 2020
v Budapešti. Kongres projednal standardní agendu zprávu o činnosti, rozvojový program,
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klubové soutěže a mistrovství Evropy. Stěžejním bodem programu byla diskuse, zda
aktuální návrhy pro Valnou hromadu ITTF týkající se reorganizace vrcholných světových
soutěží nepoškozují zájmy asociací ETTU. Druhý den byla presentována problematika
rovnosti pohlaví v našem sportu a schválen vznik dvou nových výborů. Na závěr kongresu
presentovali pořadatelé letošního mistrovství Evropy a mistrovství Evropy juniorů stav
příprav těchto vrcholných soutěží.
b) Nový systém turnajů ITFF pro rok 2021
VV projednal první informace od ITTF ohledně nového systému světových turnajů od
roku 2021.
Usnesení:
USN308/III13/Bod14b/18-03-2020
VV schvaluje zaslání záměru ČAST pořádat turnaj světového okruhu i v roce 2021. N. Endal
projedná podmínky ze strany ITTF a bude informovat vedení Asociace.
15. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Galavečer ČAST k 95. výročí založení stolního tenisu v Čechách a na Moravě.
Předseda asociace informoval o stavu příprav k tomuto večeru. VV si uvědomuje, že
konání tohoto večera je silně ohroženo. Zatím však ponechává termín 6. června. Existují
nadále všechny možnosti jeho osudu.
b) Joola
N. Endal informoval členy VV o schůzce s novým ředitelem firmy Joola během kongresu
ETTU v Budapešti. Je plánovaná schůzka též s novým majitelem této firmy, s kterou má
Asociace 4letou sponzorskou smlouvu. Tato schůzka měla proběhnout během MS
dospělých, ale ze známých důvodů byla prozatím odložena.
c) WT Olomouc 2020
N. Endal informoval VV ohledně zařazení tohoto turnaje mezi 25 vybraných akcí
podporovaných agenturou Czech tourism.
VV též vyzval ředitele tohoto turnaje o sjednání schůzky s vedením města Olomouc
v žádosti o případné navýšení podpory ze strany města pro tento turnaj.
16. Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
a) Žádost RSST Vsetín
Usnesení:
USN309/III13/Bod16a/18-03-2020
VV schvaluje podporu RSST Vsetín za předpokladu obdržení plánované výše dotace z MŠMT
– Organizace sportu.
Z: J. Brothánek
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b) Žádost KST Olomouc
VV zatím žádost neprojednával, a to vzhledem k situaci v ČR. Vrátí se k žádosti až po
zklidnění situace.

17. Příprava Konference ČAST 2020
Konference ČAST, která se měla konat dne 4. dubna 2020, byla odložena, termín bude
určen VV podle aktuální situace okolo konoraviru.
18. Soubor Usnesení vyplývajících ze zasedání VV konaná ve dnech 17.3. - 18. 3. 2020
VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z minulých zasedání:
USN266

Kvalifikace ME-vypsání pořadatele

USN 296 Rozhodnutí VV-TJ Šanov (posunutí termínu)

N. Endal
P. Bohumský

po vypsání podmínek
31. 3. 2020

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z tohoto zasedání:
USN 300

VŘ na reprezentační trenéry mládeže

N. Endal

15. 4. 2020

USN 301

Smlouvy s RCM a SCM

N. Endal

15 .4 .2020

USN 303

Směrnice ČAST 3/2020

P. Bohumský

31. 3. 2020

USN 304

Směrnice ČAST 4/2020

P. Bohumský

31. 3. 2020

USN 305

Reprezentační kádry

N .Endal

31. 3. 2020

USN 306

Mentor smlouva

N .Endal

15. 4. 2020

USN 307

Kondiční trenér

N. Endal

15. 4. 2020

USN 308

WT 2021

N. Endal

15. 4. 2020

USN 309

RSST Vsetín

J. Brothánek

průběžně
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19. Závěr
Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům těchto dvou videokonferencí a zasedání
ukončil.
Jednání bylo 17. 3. 2020 v 21.00 přerušeno a dokončeno dne 18. 3. v 19.00 hodin.
Příští zasedání: úterý 24. 3. 2020, 16:30 hodin, videokonference

Zapsal: Z. Špaček
Schválili: J. Brothánek, N. Endal, P. Bohumský, Z. Špaček
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