Zápis č. 7 z jednání Dozorčí rady České asociace stolního tenisu ze dne 18.11.2020
Přítomni: J. Juřena, Z. Jirásek, J. Jungvirt on-line (viz prezenční listina)
Omluveny: K.Vašinová, p.Mergenthalová (viz prezenční listina)
Hosté: Z. Špaček, N.Endal, J.Brothánek (viz prezenční listina)
Místo jednání: Kutná Hora, Opletalova 176
Doba jednání: 14:00 – 17:00 hod.
Program:
a) Kontrola zápisu z minulého jednání DR

J. Juřena

b) - Plnění rozpočtu 2020

Z. Špaček, N.Endal, J.Brothánek

- Úpravy rozpočtu 2020
c) Výstupy z VV
d) Různé, diskuze, náměty, kontrolní činnost DR

VV ČAST, DR ČAST
VV ČAST, DR ČAST
VV ČAST, DR ČAST

Bod a)
Zápis č. 6 z jednání DR dne 20.6.2020
-

Z.Špaček, J.Brothánek zodpověděli dotazy k plnění rozpočtu za rok 2019 a k návrhu
rozpočtu na rok 2020

-

DR ČAST doporučí Konferenci ČAST schválit čerpání rozpočtu ČAST za rok 2019 a
dále bude požadovat předkládat čerpání rozpočtu ČAST Dozorčí radě ČAST do 15.3.
následujícího roku

-

DR ČAST doporučí konferenci ČAST schválit navržený rozpočet ČAST na rok 2020
a bude dále požadovat předkládat návrh rozpočtu ČAST Dozorčí radě ČAST na další
rok ve formě rozpočtového provizoria (pokud nebude návrh rozpočtu definitivní) a to
vždy do 31.1. běžného roku s tím, že DR zmocní VV k vyhlášení rozpočtového
provizoria

Bod b)
Ekonomická agenda – aktuální plnění rozpočtu r.2020, úpravy rozpočtu 2020
Dozorčí radě byl rozeslán materiál – aktuální plnění rozpočtu ČÁST k 30.9. s tím, že plnění
rozpočtu na stránce příjmové je v souladu s návrhem rozpočtu, ale na stránce výdajové je z
důvodu nekonání řady akcí velké nečerpání prostředků s tím, že se budou některé
rozpočtované položky vracet do státního rozpočtu. VV předložil na jednání podrobný rozbor
situace včetně návrhů na řešení.

Dozorčí rada ČAST se shodla s názorem VV ČAST - pokusit se o maximální využití
rozpočtovaných prostředků zejména z kapitoly provozního financování a to formou
předzásobení různým sportovním materiálem, toto lze využít ve 3 hlavních dotačních
programech – organizace sportu, talent a repre. Byly diskutovány např. nákupy sportovního
materiálu od Jooly, materiál pro technické vybavení např. různé sety pro SCM, SpS, ale také
příspěvek na činnost ligových oddílů formou dotace ve výši zaplaceného startovného,
vybavení pro rozhodčí, nový web pro ČAST (nová vizuální identita) atd.
Samozřejmě jiná situace je u plánovaných akcí, které se nemohly uskutečnit z důvodu
vládních opatření a rovněž u zrušených zahraničních akcí – neodehrané MČR, Český pohár,
zrušené akce např. MS a ME juniorů, Word cup v Olomouci kde nelze najít alternativy po
čerpání a tyto prostředky je nutné vrátit do SR.
Dozorčí rada doporučila přepracovat rozpočet u diskutovaných položek a předložit upravené
čerpání programů na MŠMT. Všechny změny budou zahrnuty do plnění rozpočtu za rok 2020
a předloženy Konferenci ČAST k diskuzi a schválení.
Bod d)
Různé, náměty, diskuze, kontrolní činnost DR
-

-

Byly diskutovány otázky o znovuzahájení minimálně extraligových soutěží
Jaké podmínky budou muset v této souvislosti splňovat rozhodčí
Současný stav žádosti pana Bělíka ohledně zjištění okolností pořádání MČR dorostu
Diskuze k pořádání dalších odložených MČR jednotlivců mládeže do konce roku 2020
Dozorčí rada ČAST provede šetření stížnosti pana Bělíka k zařazování oddílů do
mládežnických výkonnostních skupin, ke kontrole přizve předsedkyni KM paní
Valentovou
DR požádala VV o včasné předložení návrhu rozpočtu ČAST na rok 2021

V Olomouci dne 28.listopadu 2020

Zapsal: Ing. Jiří Juřena v.r., předseda DR

