Česká Federace Kendó
Zápis ze schůzky Výkonného výboru

31.12.2021
Přítomni:
Prezident:
Viceprezident:
Sekretář:
Technický komisař:
Hospodář:

Jindřich Ziegelheim
Pavel Tomeš
Jana Ziegelheimová
Tomáš Hoffmann
Vladislava Jarošová

• Body jednání

1. Změny ve Vnitřním řádu sekce Všeobecný řád
VV upravil znění ve Všeobecném řádu, část 2.4 Hospodář, ve znění:
„dodatečné dotace a jiné mimořádné výdaje vyplácí po schválení většiny VV
tak, aby byl souhlas většiny VV součástí zápisu z odpovídajícího zasedání VV.“

Vyřizuje Pavel Tomeš
2. Změny ve stanovách ČFK
VV se seznamuje s navrženými změnami ve stanovách, které
budou zohledňovat aktuální potřeby ČFK, zejména pak ve věci
pořádání valné hromady, možnosti jednání a hlasování.
Připravuje Pavel Tomeš, Tomáš Hoffmann
3. Termíny Valné hromady
VV probíral termíny na VH. Jako hlavní termín VH bylo stanoveno
datum 5.3.2022 s náhradním termínem 12.3.2022 v případě kolize
s jinou akcí. Žádáme zástupce oddílů, aby posílali své návrhy
k projednávání na VH do 31.1.2022.
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4. Zpráva DK ke stížnosti Václava Mádla
VV obdržel vyjádření DK ke stížnosti s požadavkem na zpracování
metodiky k postupu při změně člena VV.
Vyřizuje Tomáš Hoffmann
5. Hospodaření v roce 2021
Vlaďka Jarošová seznámila VV s aktuálním vyúčtováním roku
2021. Během roku byla zrušena všechna mistrovství a nebyl tak
uskutečněn žádný výjezd reprezentace. Prezident vyjednal
mimořádnou dotaci ČUBU, která bude v plné výši přesunuta do roku
2022, rovněž se mu podařilo vyjednat dotaci pro pořadatele
semináře Iaido, kterým byla proplacena většina nákladů spojených
s akcí. Všem úsekům čerpající dotace se jejich přidělené a
nevyčerpané dotace přesouvají do roku 2022.
Připomínáme, že vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci
v roce 2021 budeme vracet část členských příspěvků proti
registraci v roce 2022.
6. Zkoušky kyu v zahraničí
VV udělil výjimku pro Talovou Kateřinu na účast zkoušek kyu,
vzhledem k situaci, kdy nebyl znám žádný termín pro pořádání
zkoušek v rámci ČFK.

Termín příští schůzky byl stanoven na 15.1.2022
Zapsala: Vladislava Jarošová
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