Zápis z 10. schůze výboru Stč ČBF, která se konala 26. 5. 2011
Přítomni: dr. Schödlbauer, Ing. Čeněk, Ing. Švarc, Ing. Kukla - Pokorný
Omluven: Ing. Buršík, Ing. Kubíček, Matějček, Kvasný, Vondráček
Projednávané otázky:
1) Kontrola zápisu
9.3a) komisi mládeže poskytnuta záloha 8.000,-- Kč, nutno vyúčtovat do příští schůze
2) Sezona 2010-2011
a) Závěrečná informace Ing. Švarce o skončení soutěží vzata na vědomí
b) Za činnost v sezoně schváleny odměny členům výboru a členům komisí v této výši
(netto):
3.000,-- Schödlbauer
2.000,-- Čeněk, Kukla, Švarc
1.000,-- Kubíček, Kučera St., Pokorný, Tvrz
700,-- Koláčná, Komínek Kyjovský Matějček, Vondráček, Žánová
Výplatu zajistí Ing. Kukla na příští schůzi, který rovněž zajistí nutnou administrativu
s tím spojenou a dohodne způsob předání částek těm, kteří nechodí na schůze výboru
3) Sezona 2011-2012
a) Vzhledem k změněnému způsobu financování krajských pracovišť je podle poslední
informace SKS ČSTV stanoveno, že budeme moci dál využívat služeb SKS ČSTV
v dosavadním rozsahu, po uhrazení členského příspěvku v zatím uvažované výši
5.000,-- Kč/rok. SKS ČSTV garantuje poskytování služeb v dosavadní výši.
Z nabízených služeb využíváme:
- zastřešení grantových a dotačních programů,
- ekonomické služby a vedení účetní agendy,
-poskytování zasedacích prostor
-poštovní a kopírovací služby (jen částečně)
-účast na anketách v rámci Stč
Výbor vzal informaci na vědomí a schválil, pokud nebudou změněny podmínky,
spolupráci s SKS ČSTV v dosavadním rozsahu
b) 24. 5. se konala porada předsedů krajských pracovišť ČBF s vedením ČBF. Na této
poradě bylo mimo jiné rozhodnuto, že s účinností od 1. 7. 2011 budou všem krajským
pracovištím zřízeny samostatné účty pod hlavičkou ČBF, po tomto datu budou
všechny finanční prostředky, které jsou zatím vedeny na samostatném účtu SKS
ČSTV převedeny na nový účet s tím, že se ponechává na vůli krajů, zda si i nadále
sami povedou účetnictví, či zda vlastní účetnictví povede ČBF. Zatím chybí detailnější
informace a touto informací byly překvapeny i obě pracovnice SKS ČSTV, se kterými
byla tato nová situace probírána. Podle nich jsme zatím jediným svazem, který
přistupuje k tomuto kroku.
Na základě výše uvedeného:
-výbor navrhuje ČBF zřídit podpisové právo k novému účtu dr. Schödlbauerovi, Ing.
Kuklovi a ing. Švarcovi. Všichni jmenovaní sdělí a zašlou potřebné osobní údaje
včetně fotokopie OP ekonomce ČBF (Ing. Macháčková) nejpozději do konce května
t.r.
-výbor má zájem i nadále využívat ekonomických služeb SKS ČSTV, bude dořešeno
po obdržení detailnějších informaci z ČBF

c) Před schůzí výboru proběhla za účasti předsedy a Ing. Švarce (další pozvaní se pro
nemoc omluvili) schůzka s administrátorem internetového systému ČBF p. Šenkem.
Na základě této schůzky výbor schvaluje přechod na internetový systém LERIS od
nové sezony v plném rozsahu s exportem a samostatným zpracování statistik Stč (tj.
krajské statistiky budou beze změny). Výbor pověřuje Ing. Švarce zpracováním
objednávky tohoto systému s tím, že dodací lhůta včetně fungování je 31. 7. 2011,
Propojení programu s programem pro statistiky vytvoří administrátoři Stč + Ing. Švarc
– nutné dořešit do zahájení sezony.
d) Výbor vzal na vědomí odstoupení Ing. Buršíka z funkce předsedy STK z pracovních
důvodů a jmenoval novým předsedou STK Ing. Michaela Švarce
e) Výbor schválil pro sezónu 2011-2012 vyhlášení soutěží (k drobnému dořešení zbývá
organizace mladších mini do 31.5. Ing. Švarc + ing. Čeněk), podmínky pro zařazení
do soutěží i přihlášku Po dokončení mladších mini bude vše zveřejněno na stávajících
internetových stránkách. Veřejné losování se uskuteční 14. 7. od 15.30 v místnosti č.
209 v budově ČSTV, Praha 6, Zátopkova 100/2 (sídlo ČBF).
Příští schůze bude mimořádně v úterý 28. 6. v 15.30 v budově Stč KV ČSTV.
Zapsal: dr. Schödlbauer

