Česká Federace Kendó
Dvořišťská 1244, 198 00 Praha 9 - Kyje

Tel.:
Fax:
E-mail:
WWW:

+420-737 444 231
+420-281 860 542
info@czech-kendo.cz
www.czech-kendo.cz

6.12. 2015

Zápis ze zasedání výkonného výboru České Federace Kendó
Sekretář:
Hospodářka:
Technický ředitel:
Vicepresident:

Jana Ziegelheimová
Vladislava Jarošová
Tomáš Kyncl
Dan Hackel

1. Schválení zkoušek kjú
VV se jednomyslně shodl na udělení výjimky pro Miriam Svobodovou oddíl Kagawa Kai, pro zkoušky
kjú v Japonsku, kde dlouhodobě žije.

2. Kitamoto
VV připravil formulář pro zájemce o studijní pobyt kendó v Kitamotu, který bude rozeslán do oddílů.
Termín přihlášení je do 25.1.2016. Minimální částka, která je na pobyt vyhrazena v rozpočtu ČFK je
5.000Kč. Tato částka je předschválena VH 2015 a její konečná podoba se může pouze navýšit na VH
2016. Vyřizuje Jana Ziegelheimová.

3. Vyúčtování dotací
Hospodářka seznámila VV se současným stavem čerpání a vyúčtování dotací na rok 2015.
V současné době chybí vyúčtování reprezentace Kendó MS Tokio z května 2015. Vedoucí
reprezentace byl opakovaně informován o termínech. Dohoda z VH 2015 zněla o měsíční lhůtě od
skončení akce, termín z dohody je 1.11.2015. Prodloužený termín 14.11. a poslední termín, který si
určil sám vedoucí repre 21.11. byl opět nedodržen, bez omluvy. Jelikož byly v reprezentaci čerpány
státní dotace, jsou vážně ohroženy řádné termíny k odevzdání. VV navrhuje poslední termín
k odevzdání vyúčtování 10.12.2015. Pokud ani ten nebude dodržen, předá věc k řešení dozorčí
komisi a bude požadovat vrácení dotace. Vyřizuje Vlaďka Jarošová.

4. Potvrzení pro oddíl Nozomi
VV vydal potvrzení o účasti členů Nozomi Dojo v širší nominaci reprezentace kendó a iaidó, pro účely
čerpání dotací města Hradec Králové. Vyřizuje Tomáš Kyncl.

5. Web ČFK
VV byl seznámen s prvním návrhem. Návrh předběžně odsouhlasil a dál bude připomínkován. VV
požádal o konzultaci Tomáše Bergera.

6. Postupy VV ve věci odstoupení prezidenta ČFK
VV si stanovil postup při jednání. VV bude postupovat dle schválených Stanov a platných zákonů.
Bude dodržen termín naplnění odstoupení tzn. 60 dnů po obdržení rezignace, které je 31.1.2016.
Do tohoto termínu by měl prezident plnit svoji funkci. Prezident bude ze strany VV informován o všech
zasedáních a provedených krocích.
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7. Dotace Erasmus
VV jednomyslně odsouhlasil rozdělení dotace Erasmus. Po odečtení předložených nákladů, byl zbytek
dotace rozdělen do zúčastněných oddílů. VV při rozdělení zohlednil počet účastníků a jejich
dlouhodobou spolupráci. Vyřizuje Vlaďka Jarošová

Zapsala:

Vlaďka Jarošová

V Praze dne: 6.12.2015
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