ZÁPIS

ze zasedání předsednictva Svazu vodáků ČR konaného dne 15.11.2008 v Hodoníně
Přítomni: Táborský, Kvasnička, Procházka, Netopil, Pánek
1. Kontrola plnění úkolů
-

-

podklady pro Ročenku 2008 – odevzdány -splněno
úplný doklad o statutářích – vyhotoven – splněno
zápisy z jednání komise rozhodčích – dosud nejsou na internetu – úkol trvá
články do vodáckých časopisů – dotaz na KRK zda honorují články a fotografie a
v jaké výši – úkol – Táborský, Pánek
návrh rady raftingu – honorovat ze svazových peněz každého, kdo bude mít uveřejněný
článek ve vodáckém časopise ( nefinancovat časopis KRK pro kluby – v roce 2009 )
do příštího zasedání – připravit novou smlouvu s KRK
bezplatný převod svazového vozidla - FORD bílý na KV Prostějov – MŠMT bezplatný
převod odsouhlasilo – v současné době se řeší jakou formou vozidlo bezplatně převést
ze svazu na klub
raftař a pramičkám roku – rafty - v současné době probíhá hlasování na internetu –
výsledek v prosinci – pramice – hotovo
předsedové rad odborností zajistí zveřejnění výsledků na internetu

2. Rada SSS ČR
-

informace z jednání – Heralová
Sazka – posílá peníze za rok 2007 jen zálohy, za rok 2008 – zatím nic
Spor mezi SSS ČR a ČSTV – nesplnění dohody – předáno soudu
Předsednictvo SVoČR – podporuje stanovisko předsedy SSS ČR p. Ing. Ertla

3. Pravidla pro závodění
-

změna – termínové listiny závodů odevzdávat do konce ledna příslušného roku, nikoliv
do konce října předcházejícího roku – nutno změnit v pravidlech
propozice na závody zveřejnit do konce února na internetu – úkol – rady odborností
rady odborností + komise rozhodčích předají do termínu lednového předsednictva
(14.1.2009) návrhy na úpravu pravidel formou dodatku k pravidlům
úprava pravidel zveřejnit společně s propozicemi na závody

4. Rozpočet
-

rady odborností předloží návrh rozpočtu na rok 2009 na příštím zasedání předsednictva
Heralová – předá radě raftingu podmínky a způsob čerpání finančních prostředků
z MŠMT na jednotlivé projekty

5. Různé

-

nutno převést finanční prostředky z TV Citibank na běžný účet svazu, aby nedošlo
k prodlevě plateb – zajistí Heralová, Kvasnička – předsednictvo odsouhlasilo výši
1,000.000,- Kč
(bude nákup člunů Colorado cca 500.000,- Kč a další platby)
odměny pro členy rad odborností – předseda svazu
– 20.000,rada pramic celkem
- 60.000,rada raftingu celkem
- 60.000,předsedové rad odborností předají na svaz rozdělení na jednotlivé členy do 28.11.08
předsednictvo odsouhlasilo

-

předsednictvo odsouhlasilo nákup počítače Notebook pro počtáře raftingu

-

- Příští zasedání předsednictva se bude konat 14.1.2009 v Praze

