Zápis č. 9 z jednání Dozorčí rady České asociace stolního tenisu ze dne 15. května 2021
Přítomni: Jiří Juřena, Zdeněk Jirásek, Josef Jungvirt, Karina Vašinová, omluvena Petra
Mergenthalová
Hosté: Zbyněk Špaček, Nikolas Endal, Jan Brothánek, Petr Bohumský
Místo jednání: sídlo ČAST, Zátopkova 100/2, Praha 6
Program:
-

1. část (účast pouze členové DR)

a)
VV předložil včas dozorčí radě aktuální podobu materiálů na jednání Konference
ČÁST, a to plnění rozpočtu za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
b)
dozorčí rada se zabývala otevřeným dopisem pana Brauna určeným dozorčí radě,
který upozorňuje na závažné události, které jsou spojené s celkovým chodem České asociace
stolního tenisu a dohodla se na dalším postupu při řešení výstupů dopisu
-

2. část (účast členů DR a celého VV ČAST – viz výše uvedená účast)

a)
dozorčí rada po delší diskuzi ohledně plnění rozpočtu za rok 2020 a návrhu rozpočtu
na rok 2021 sdělila, že doporučí Konferenci ČAST schválit plnění rozpočtu ČAST za rok 2020
a schválit předložený návrh rozpočtu ČAST na rok 2021 s dalšími úkoly pro VV ČAST
b)
dozorčí rada vyslovila nespokojenost s tím, že přes doporučení pro VV aby zveřejnil,
mimo jiné, v plném rozsahu Smlouvu o podmínkách (právech a povinnostech) provozování
a spolufinancování činnosti NTC ve stolním tenisu – byla zveřejněna pouze část v materiálu
NTC stolního tenisu Havířov a rovněž, aby byla zveřejněna Dohoda o uznání dluhu
a splátkovém kalendáři – tato nebyla zveřejněna vůbec
c)
dozorčí rada vyzvala opětovně VV ke zveřejnění obou výše uvedených materiálů
v plném rozsahu, což VV odmítl s tím, že to není jeho povinnost
d)
v další části jednání reagovali členové VV na výstupy z dopisu pana Brauna, a to každý
ke své části spadající do jeho kompetence
e)
bylo dohodnuto, že svá vyjádření, včetně pana Nedomy, předají v elektronické podobě
všem členům DR v určeném termínu
f)
aby dozorčí rada získala informace ze všech stran a mohla učinit kvalifikovaný výstup,
to je odpověď panu Braunovi, byla dohodnuta schůzka s panem Braunem na 12. června
v Havířově, kterou pan Braun akceptoval
g)
dále ještě probíhala diskuze o formách komunikace s hnutím, o plnění či neplnění
informační povinnosti vůči hnutí, o úloze a využití mediální komise atd.
Olomouc, 21. května 2021
Ing. Jiří Juřena, v.r.
předseda DR ČAST

