ZÁPIS
ze zasedání předsednictva Svazu vodáků ČR konaného dne 16.1.2012 v Praze
Přítomni: Táborský, Peška, Pánek, Kubásek, Polák
Hosté: Urban, Lerner, S. Hájek
1. Projednání stížnosti
-

-

předsednictvo projednalo stížnost KV WWS Praha na rozhodnutí rady raftingu
k vyhlášení nominace v kategorii veteráni a junioři pro rok 2012
předsednictvo uznalo protest KV WWS Praha – 3 pro (Táborský, Pánek,
Kubásek) – „Rozhodnutí o nominaci juniorů a veteránů pro rok 2012 se zdá
každopádně rozporuplná. Pokud budou nominovány 2 posádky, měly by jet
podle loňského žebříčku, bude-li nová nominace, měly by se jí zúčastnit
všechny posádky“
2 proti (Polák, Peška)
předsednictvo doporučuje radě raftingu, aby v této věci rozhodla znovu
s přihlédnutím k vyjádření KK
předsednictvo doporučuje radám odborností věnovat větší pozornost při
zpracovávání směrnic pro závodění

2. Kontrola plnění úkolů
-

-

Polák – informace o možnosti nákupu státních dluhopisů
Předsednictvo ukládá tajemnici a předsedovi zrušit TV u LB BW a převést tyto
finanční prostředky na BÚ
Zřídit TV na 2 500 000,- u peněžního ústavu např. FIO a na TV 2 500 000,např. u České spořitelny (zjistit podmínky), a dále zjistit možnosti uložení
finančních prostředků u Komerční banky – spořicí účet – termín do konce
února 2012
Předsednictvo ukládá předsedovi svazu – zajistit změnu podpisových vzorů u
Komerční banky (Pánek, Peška)
Předsednictvo odsouhlasilo výši členských příspěvků pro rok 2012 – jednotný
příspěvek ve výši 200,- Kč
Rada raftingu do konce ledna dodá k termínům závodů jejich statut
Rada pramic – termínová listina předložena
KV Prostějov vrátil v termínu půjčku, kterou měl od svazu

3. Rozpočet
-

Předsednictvo schválilo vyrovnaný rozpočet svazu pro rok 2012

4. Různé
-

předsednictvo dalo mandát předsedovi svazu k podpisu Smlouvy o součinnosti
„ Dohoda o přistoupení nového účastníka do sdružení „ (přístupová dohoda)
Táborský – seznámil předsednictvo s možností pojištění jednotlivých členů
svazu z MŠMT (závodníci rozhodčí, trenéři)
Předsednictvo odsouhlasilo – odpis nedobytné pohledávky za dlužné nájemné
v Rokycanech firmy STIM v celkové výši 6.378,- Kč
Rady odborností předloží do 15.února 2012 Směrnice pro závodění na rok
2012 e-mailem na sekretariát svazu
Rady odborností předloží do 15. února 2012 konečný rozpočet rad odborností
e-mailem na sekretariát svazu
Táborský – úkol – oznámení na IRF, že Robert Kazík není členem Svazu
vodáků ČR, dotázat se jaký stát v IRF zastupuje
P. Hájek předal stížnost KV Prostějov na KK – předsednictvu.
Ze stížnosti není předsednictvu jasný předmět stížnosti, v případě, že má
předsednictvo na tuto stížnost reagovat, prosíme o konkretizaci stížnosti
Heralová, Táborský - úkol - založit nový účet pro ME v raftingu 2012

Příští zasedání předsednictva se bude konat 20.3.2012 na sekretariátu svazu v 17,00
hodin
Zapsala: Heralová

