Zápis ze zasedání představenstva divize ČSTS č. 8 - Královehradecké
Dne: 20.12.2017, od 14:30 hodin
Kde: Šalanda, Hradec Králové
Přítomni: Tomáš Chmel, Josef Koubek, Jaroslav Krtička, Petr Mertlík
Omluveni: Michal Ticháček, Emil Koki, Walter Elschek
Neomluveni:
Host: Roman Šeda, Miroslav Koula
Předseda divize Josef Koubek zahájil zasedání.
Hlasování o účasti hostů.

PRO 4/PROTI 0/ZDRŽEL 0

Seznámení a schválení s programem zasedání
Návrh na program:
1) pár za divizi na Olympiádu mládeže v lednu 2018
2) porotce na Olympiádu mládeže v lednu 2018 za divizi /I.M nebo I.A/
3) peníze v divizi na činnost v roce 2018
4) členské příspěvky ČSTS na rok 2018
5) startovné na soutěžích v roce 2018
6) připravované změny v ČSTS na další období
7) plán akcí a činnosti v divizi
8) návrh na přezkum zvýšení čl. příspěvků
9) porotovné MČR
10) informace o seniorech
11) schválení čerpání dotace z ČSTS na TPV do konce roku
12) včasné informování divizí, klubů a členů o jejich právech a povinnostech
PRO 4/PROTI 0/ZDRŽEL 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Pár za divizi na Olympiádu mládeže v lednu 2018
- slovo p. Krtička – rozbor od Aleše Beránka
- taneční pár Junior 2 František Koláčný – Daniela Častvajová, trenér Tomáš Chmel
PRO 4/PROTI 0/ZDRŽEL 0
2) Porotce na Olympiádu mládeže v lednu 2018 za divizi /I.M nebo I.A/
- nominovaný za DIVIZI Jaroslav Krtička – rozhodl předseda divize (požadavek KÚ)
3) Peníze v divizi na činnost v roce 2018
- J. Krtička, připravuje se zrušení DIVIZÍ
Předseda Josef Koubek k bodu poznamenal, že ke zrušení divizí je třeba změnit stanovy, žádné informace
k tomuto nemáme, proto je toto tvrzení zatím irelevantní)
- J. Krtička, návrh na čerpání jednotlivých klubů – rozpočítat dle aktuálních členů ČSTS v jednotlivých klubech
k datu 20.12.2017 (31.12.2017)
- info J. Koubek - v pokladně DIVIZE cca 107 tis., aktuálně 146, zrhuba 765,-Kč za osobu.
PRO 4/PROTI 0/ZDRŽEL 0
- p. Koubek vypracuje přehled, který klub může kolik čerpat
- p. Koubek přednesl návrh na vrácení poplatku za podaná odvolání divize – nebylo řešeno, tudíž nevíme,

proč byl účtován správní poplatek
PRO 3/PROTI 0/ZDRŽEL 1
- peníze zápočtem – na cestě – rozdělení bude provedeno dle dalšího zasedání
4) Členské příspěvky ČSTS na rok 2018
- členské příspěvky – J. Koubek názor, že by měla rozhodovat Výroční konference – návrh, zda podat návrh
na přezkoumání Dozorčí komise zvýšení členských příspěvků, jelikož pravděpodobně zvýšení není v souladu
s Občanským zákoníkem
PRO 3/PROTI 0/ZDRŽEL 1
5) Startovné na soutěžích v roce 2018
- nově se počítá na osobu, ČSTS stanovuje maximální částky
- doporučení kolektivním členům informovat jednotlivé členy o této skutečnosti, hlídat si u propozic cenu
startovného
6) Připravované změny v ČSTS na další období
- diskuze
- návrh na znovu podání všech v minulosti podaných návrhů, k tomu úpravu stanov, apod. - p. Koubek pošle
všem všechny materiály k prostudování – je třeba zapracovat nové návrhy a úpravy
- p. Koubek svolat schůzku DIVIZE včas (leden 2018 – VS květen 2018) , a vytvoří vlastní vizi DIVIZE č.8
- k tomu do 10.ledna na email p. Koubka návrhy na projednání na svolanou schůzku
7) Plán akcí a činnosti v divizi
- J. Krtička otázka, zda DIVIZE budou pokračovat
- J. Koubek, řídíme se platnou legislativou a stanovami
8) návrh na zrušení zvýšení čl. Příspěvků
- projednáno v bodu 4)
9) porotovné MČR
- informace o porotovném v zahraničí – za stejnou práci, stejná odměna
- J. Koubek návrh podat podnět k DK na výši odměn porotců zahraničních a českých (jmenování poroty MČR)
10) Informace o seniorech, valná hromada seniorů
- vystoupil host zasedaní Romana Šedy, informace o schůzce nespokojených seniorů
- přednesení požadavků na ČSTS, všech příloh
- doporučení konzultace p. Přibila s p. Koubkem
11) Schválení čerpání dotace z ČSTS na TPV do konce roku
- návrh na schválení 2 soutěží TPV – pořadatel Krtička – čerpání přímých dotací MŠMT X.
- termín 14. 5. 2018 Nymburk, 4. 6. 2018
PRO 4/PROTI 0/ZDRŽEL 0
12) Včasné informování divizí, klubů a členů o jejich právech a povinnostech

Schůze ukončena v 16:45
Zapsal: Tomáš Chmel

