Ve Velkých Pavlovicích 18.6..2020
Zpráva DR na Valnou hromadu ČBaS konané 20.6.2020
Vážený pane předsedo, vážení delegáti, vážení hosté.
Dovolte mi předložit zprávu DR za uplynulé období, která pracovala ve složení Reichman, Tomek
Chumchal.
DR se aktivně zúčastňovala zasedání VV, kde prezentovala svoje názory a svými dotazy, připomínkami
komentovala dění v ČBaS. V období od poslední Valné hromady reagovala na podněty týkající se přímých
podpor a podpor na kvalifikaci na OH.
Vše se řešilo i na zasedání VV + SR, konstatováním nutnosti komunikace.
DR musí konstatovat, že i když ČBaS hospodaří dle schváleného rozpočtu a jednotlivé položky jsou
diskutovány na společných zasedáních VV a SR, není stále cítit žádná koncepční práce.
Svaz sice prostředky vynakládá, ale dle našeho názorů ne vždy prospěšně ,byť účetně je vše v pořádku.
TMK jako komise, která se na čerpání rozpočtu podílí nejvíce má problém v komunikaci navenek a
odpovědi na otázky jsou povětšinou velmi obecné (XPS e-mail 19.11.2019 16,24 hod. a e-mail
6.12.2019 20,31 hod. - odpověď?). V zápisu VV a SR 2019/3 z 10.12.2019 není o tom zmínka.
Poslední takovou událostí je současná situace, kdy reprezentace nikam nejezdí, hráči nemají žádné turnaje
a tak je smutné, že si na svůj trénink musí hledat zdroje na míče, apod. TMK ústy svého předsedy
konstatovala, že o problému ví a bude se snažit jej řešit.
V současné době se nám jeví jako problematické, o několik měsíců opožděné a ještě v měsíci květnu
nedokončené práce na novém webu. Dle zápisů z VV měl být zkušební provoz spuštěn do konce roku 2019
a v měsíci lednu a únoru kompletní web spuštěn v plné verzi. Bohužel se tak i přes velmi vysoké
vynaložené prostředky nestalo.
Web dle posledních dostupných informací není plně funkční .ani v současné době.
DR jako každý rok upozorňuje, že celý svaz pracuje s dotačními – veřejnými prostředky a chtěla by, aby
tyto prostředky byly čerpány účelně a v plném souhlasu vrcholných orgánů jako je Valná hromady a
Správní rada.
Přejeme si, aby byly naplňovány stanovy a hierarchie vedení ČBaS. VV si musí uvědomovat, že nad ním je
Správní rada a nade všemi je jako nevyšší orgán Valná hromada.
Závěrem bych rád vyjádřil přesvědčení, že DR je a bude nezávislý orgán, který se bude zabývat podněty a
připomínkami od kohokoliv a v souladu s platnými stanovami bude zaujímat stanoviska či připomínky.
Pokud se bude jednat o podnět v obecné rovině nebude jména zasilatelů zveřejňovat.
Za dozorčí radu ČBaS
Karel Reichman

