Česká Federace Kendó
Zápis ze schůzky Výkonného výboru

25.1.2021
Přítomni:
Prezident:
Viceprezident:
Sekretář:
Technický ředitel:
Hospodář:

Jindřich Ziegelheim
Václav Mádl
Jana Ziegelheimová
Tomáš Hoffmann
Vladislava Jarošová

1. Úvodní slovo prezidenta ČFK
Vážení vedoucí oddílů, toto je první schůzka VV v novém roce. Chtěl
bych vám touto cestou popřát pevné zdraví a šťastné cvičení v roce
2021. I když loňský rok byl velmi netradiční, díky karanténním
opatřením jsme přišli téměř o všechny akce a o valnou většinu
tréninků, chtěl bych vyzdvihnout snahu některých oddílů tyto akce
uskutečnit za přísných bezpečnostních podmínek. Další oddíly se
přizpůsobily a alespoň v online prostředí se snaží udržet oddíly v
činnosti a své členy u mečů/džó/šinajů. Dokážu si představit, že ne
všichni členové oddílů se po návratu do běžnějšího chodu
společnosti vrátí ke cvičení, přesto děkuji těm, kteří svým nadšením
udržují povědomí o cvičení a dobrou náladu pomocí obrazovek
mobilů/PC. Věřím, že se v letošním roce budeme moci setkat v
tělocvičně a společně si pomůžeme zvládnout těžké začátky znovucvičení.
2. VH ČFK

VV připomíná plánovaný termín VH ČFK, která podle plánu
schváleného VH bude 6.3.2021. Prosíme oddíly o zaslání svých
návrhů do programu VH elektronicky a to do 3.2.2021.
Místo a způsob konání VH bude záležet na aktuální epidemiologické
situaci buď a)online nebo b)osobně, vše bude včas oznámeno.
Žádáme všechny o maximální součinnost.
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Žádáme úseky které předkládají zprávy o činnosti za uplynulý rok,
aby je v co nejkratší době připravili, termín do 5.2. aby mohli být
rozeslány společně s programem.
Návrhy rozpočtů na rok 2021 a 2022 budou prezentovány až na VH
z důvodu uzávěrky členských příspěvků do 28.2.2021.
3. Podnět na snížení členských příspěvků

VV obdržel několik dotazů se žádostí o snížení členských příspěvků
do ČFK, vzhledem k současné epidemiologické situaci. Ze stanov
ČFK plyne, že výše členských příspěvků je schvalována pouze VH
a VV nemůže svévolně měnit výši členských příspěvků.
VV po diskuzi rozhodl, aby nevyčerpaná částka rozpočtu, která není
vázaná na žádné budó do roku 2021 byla vrácena na jednotlivé
členské oddíly ve výši 100Kč na člena, který byl členem ČFK v roce
2020 a bude členem i v roce 2021. Čímž vzniká prostor pro snížení
členských příspěvků ve výši 100Kč/člena.
Odůvodnění, ČFK za rok 2020 zaplatila svým nadřazeným
organizacím členské příspěvky v plné výši za všechny členy. Pro
přehled:
Členský příspěvek
Dospělí 840 Kč
Junior 420 Kč
Dítě 150 Kč
Platba EKF: 100 Kč
Platba ČUBU: 100 Kč
Chod ČFK: 300 Kč, čerpáno pouze z plného členství
Podpora bojového umění:
plné členství 340 Kč
Junior 220 Kč
Dítě 50 Kč
Refundace bude čerpána z položky určené na chod ČFK, příspěvky
na budo nebudou kráceny.
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4. Zaplacení příspěvků do ČFK

I přes neutěšenou aktuální situaci prosíme o včasné zaplacení
členských příspěvků do ČFK. Připomínáme datum zaplacení
členských příspěvků nejpozději do konce února.
5. Vedoucí reprezentací – výběrové řízení

Z důvodu otevřené pozice VR kendó, VV vyhlašuje výběrové řízení
na výše uvedenou pozice. Žádáme kandidáty na VR, aby se
přihlásili do výběrového řízení. (Formulář je k dispozici na stánkách
ČFK).
6. Změna ve VŘ

Hospodářka ČFK navrhla aktualizaci Všeobecného řádu, konkrétně
bod 6: Úprava odměn: VV s navrženou aktualizací souhlasí – bude
provedena.
Termín příští schůzky byl stanoven na 4.2.2021 v 19:00
Zapsala: Jana Ziegelheimová
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