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Zápis ze schůze Výkonné rady (VR) ČADG konané 7. 1. 2020 prostřednictvím 

skype konference 
Složení VR: Petr Tanka (PT), Jakub Sýkora (JS), Michal Sviták (MS), Václav Bednář (VB) 

 

Zahájení schůze: 19:30 

Ukonční schůze: 20:40 

Přítomni: PT, JS, MS, VB 

Nepřítomni: 0 

 

VR je usnášeníschopná. 

 

1. Nominace reprezentace 

Navržení budou osloveni v nejbližších dnech a po jejich potvrzení zájmu být v repre bude seznam 

zveřejněn. 

 
Hlasování:  

• PRO   PT, JS, MS, VB 

• PROTI   

• ZDRŽELI SE  

 

2. Účetní služby 

 

Pro porovnání nabídek MS a PT oslovíme ještě alespoň jeden subjekt. Poté porovnáme nabídky a 

vybereme poskytovatele účetních služeb. 

 

3. Pojistná událost J.N. 

 

Pojistné plnění zamítnuto i po odvolání. VB zjistí další možné kroky. Máme za to, že smlouva byla 

uzavřena v rozporu se všeobecnými podmínkami pojišťovny. VB bude dále komunikovat s ČP.  

 

4. Setkání TD a předání cen 

 

MS připravil předběžný program. Konat se bude v Olomouci dne 15.2.2020 od 10:30. VB osloví 

ředitele a zjistíme jejich zájem o účast. PT poté zajistí prostory a domluví program s KN, PK. 

Pro zájemce o účast mimo ŘT na předání cen a následném programu bude zavedeno vstupné v výši 70 

Kč. Vybíráno bude předem. Pro oceněné připraví JS pozvánku. 

 

5. Termíny turnajů 

  

Předběžná podoba kalendáře turnajů je hotova. Dolaďují se termíny některých turnajů. Do konce týdne 

STK předloží ke schválení VR. 
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6. Členské příspěvky ČALD 

 

PT informoval o záměru ČALD vybírat členské příspěvky od členských spolků (ČAU, ČAF, ČADG) 

ve výši 70 Kč za člena. Příspěvky budou použity zejména jako vlastní zdroje, které jsou nutné v případě 

některých dotačních programů MŠMT. Dále pak na dorovnání čerpání jednotlivých položek rozpočtu 

projektů. Většina z toho se vrátí spolkům v rámci dotací. 

 

 

Příští schůze 21.1.2020 

 

 

 

Zápis provedl: Petr Tanka 


