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Usnesení konference ČAST konané dne 7. 6. 2014 v Praze
Konference ČAST k formálnímu zajištění průběhu jednání schválila:
navržený program jednání,
jednací řád Konference ČAST 2014,
pracovní předsednictvo ve složení: Zbyněk Špaček, Jan Brothánek, Jan Zajíček, Petr Bohumský, Richard
Brhel,
mandátovou komisi ve složení: Karel Chyba, Miroslav Panský, Martin Bajtler,
návrhovou komisi ve složení: Jiří Veselka, Zdeněk Jirásek, Václav Drozda.
Konference ČAST bere na vědomí:
zprávu předsedy VV ČAST Zbyňka Špačka o činnosti za uplynulé období od minulé konference konané
dne 8. 5. 2013 a zprávy odborných komisí zaslaných před konferencí delegátům a zveřejněných na www
ČAST, dále doporučení a výzvu Nikolase Endala o evidenci „ostatních členů“ do registru ČAST a návrh
nového modelu fungování Rady krajů, prezentovaného Jiřím Veselkou
zprávu místopředsedy VV ČAST Jana Brothánka o plnění rozpočtu za rok 2013 a o návrhu
rozpočtu na rok 2014.
zprávu předsedy Dozorčí rady ČAST Zdeňka Jiráska o činnosti za uplynulé období,
zprávu předsedy Arbitrážní komise ČAST Karla Štarmana o činnosti za uplynulé období,
zprávu mandátové komise, která konstatuje, že konference ČAST je usnášeníschopná, neboť ze 44
pozvaných delegátů a hlasem rozhodujícím je přítomno 42 delegátů tj. 95%
Konference ČAST schvaluje
čerpání rozpočtu za rok 2013,
návrh rozpočtu na rok 2014 dle přílohy č. 1,
vyslovení důvěry VV ČAST,
kvótu 44 delegátů s hlasem rozhodujícím pro konferenci ČAST v roce 2015,
návrh změn soutěžního, registračního a přestupního řádu předložený VV ČAST a to včetně změny
týkající se evidence „ostatních členů“ bez fotografie.
A ukládá VV ČAST:
dořešit technické řešení včetně poplatků u evidence „ostatních členů“ v termínu do 8. 6. a toto řešení
zaslat jako přílohu č. 2 zápisu.
Přílohy:
Příloha č. 1: Rozpočet ČAST na rok 2014
Příloha č. 2: Způsob evidence „ostatních členů“ ČAST
Vypracovala návrhová komise (Veselka, Jirásek, Drozda) dne 7. 6. 2014.
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