AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
AERO CLUB OF THE CZECH REPUBLIC
ODBORNÁ SPORTOVNÍ KOMISEEXPERT SPORTS COMMISSION
PARAŠUTISMUSPARACHUTING

Z Á P I S Z J E D N Á N Í – M I N U TE S O F T H E M E E T I N G

(Organization)

Odborná sportovní komise Aeroklubu České republiky
- sportovní parašutismus

Datum:

úterý 20. listopadu 2018 – 23. jednání povolební 4.VH (2016)

Organizace:

(Date)

Jednání řídil:

Jiří Blaška st.

(Chairman)

Zápis provedl:

Jan Klapka a ostatní členové OSK para

(Secretary)

Předmět jednání: 1) Kontrola zápisu z posledního jednání
2) Čerpání rozpočtu 2018
3) Sestavování rozpočtu 2019
4) ME klasické disciplíny Strakonice 2019
5) MS Paraski 2019
6) Různé
Stručný záznam o jednání:
(Brief summary of the meeting)

Přítomni: Jiří Blaška st., Jan Klapka, Jan Bečka , Petr Šťastný,
Hosté: Láďa Lála, Radek Meduna, Dagmar Vítovcová, Martina Vaváčková.
Nepřítomen: Martina Bednářová - omluvena
1: Kontrola zápisu z minulé OSK:
1B Kalendář na rok 2019 – splněno – Kalendář jako příloha zápisu. Předat Kateřině
Pulpánové na AeČR,
OSK Para vyzývá organizátory soutěže aby do 31.12. 2018 Kateřině Pulpánové
Machula(pulpanova@aecr.cz) předali stručný popis akce a proposice. Proposice nejpozději 6
měsíců před konáním závodů.
ostatní body zápisu nebylo třeba dál přepisovat do dalšího
2. Rozpočet 2018
OSK Para projednala stav čerpání rozpočtu a pověřila jednotlivé odpovědné osoby disciplín
k doložení čerpání jednotlivých řádků rozpočtu OSK – stav čerpání příloha
PARA ski – provede Honza Bečka
FS – Jan Klapka
FF – Radek Meduna
PP Muži – Honza Bečka
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PP ženy – Martina Bednářová
CP – Zbyněk Živný
WS – Láďa Lála
3 Rozpočet 2019:
OSK Para sestavila rozpočet na rok 2019. V příloze je uveden rozpočet OSK na rok 2019,
který vychází z požadavků jednotlivých odpovědných osob za disciplíny. Chybí projekty od
WS a CF, které je potřeba do konce listopadu předat Janu Klapkovi.
V příloze nehotový rozpočet.
OSK para si je vědoma navýšení rozpočtu na rok 2019, kde jsou zohledněny jak požadavky
reprezentace tak jednotlivých projektů disciplín. Doufáme, že tyto prostředky budou zase
naplněny, ale odpovědné osoby projektů musí být připraveni na nižší nebo žádné financování.
Dle stanovených pravidel podané projekty musí být uskutečněny i bez přislíbené podpory.
Pravidla čerpání podpory jsou uvedeny v příloze zápisu
4 Žádost o organizaci ME v klasických disciplínách ve Strakonicích v roce 2019 22.7-2.8.
– OSK zpětně projednala a vyslovila souhlas se žádostí , která bude podána na IPC v lednu
2019.
5. MS PARASKI
OSK byla informována že proběhly schůzky organizátorů, důvodem je nedostatečné krytí
finanční závodů.
Jan Bečka seznámil OSK se závěry schůzky 1.11.2019 a se stavem rozpočtu závodů –
momentálně je stav cca 280 minus. OSK vzala na vědomí a doufá že se organizátorům podaří
sehnat dostatečné množství sponzorů na krytí tohoto shodku.
6. Různé
Termín dalšího jednání OSK para bude v 17:00 22.1. 2019 v sídle Aeroklubu České
republiky, Dělnická 12.
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Příloha č.1
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Příloha 2 – čerpání rozpočtu 2018
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Příloha 3. Návrh rozpočtu 2019
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Příloha č. 4 – pravidla čerpání
Pravidla čerpání rozpočtu OSK PARA 2019
Čerpání z programu 1ˇa Talent na reprezentaci a přípravu
Po uskutečnění akce je potřeba do týdne předat startovní a výsledkové listina na Aeroklub,
včetně fotodokumentace a krátké zprávy o konání soutěže
1. Startovné na soutěžích FAI bude hrazeno přímo z účtu Aeroklubu. V případě úhrady
startovného závodníkem je potřeba doložit převod částky a startovní listinu
2. Cestovní náklady na soutěže FAI . na proplacení cestovních nákladů je potřeba zajistit
- doklad o nákupu letenek , jízdenek či pronájem auta – doklad o zaplacení
- cestovní náklady – nákup PHM, - nutno doložit i SPZ vozidla , pojištění a
odpovědnou osobu, doklad o zaplacení
3. Ubytování na soutěžích FAI – doložit dokladem o zaplacení hotelu či ubytovny,
jmenovitě na jednotlivé závodníky a doprovod s datem příjezdu a odjezdu
Zálohové plnění:
Na akci je možno si vyžádat zálohu přes ekonomku AeČR a do 14 dnů,
Čerpání z programu 9 na činnost OSK
1. Faktura musí obsahovat odkaz na rozpočet OSK
2. K faktuře je potřeba doložit náklady, které byly vynaloženy na daný projekt
3. K faktuře je třeba doložit evidenci osob, které čerpali danou podporu, tyto osoby musí
být členy Aeroklubu ČR
4. K vyúčtování je nutné předložit fotodokumentaci a stručnou zprávu o konání akce,
která čerpala podporu (výsledkové listiny, fotografie stupňů vítězů, fotografie
z provedených seskoků apod.)¨
5. K faktuře je třeba doložit způsob čerpání podpory, tak jak vyplývá z daného programu
v rozpočtu OSK PARA.
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