Svaz modelářů ČR z.s.
Zápis
Z online zasedání předsednictva SMČR, dne 23.listopadu 2020 od 16.00
Přítomni:
Jan Žemlička, Petr Cejnar, Stanislav Jakeš, Petr Šámal, Pavel Hora, Bedřich Pavka, Jiří Polák

1. Kontrola plnění úkolů dle zápisu ze zasedání P SMČR dne 21.9.2020
-mikrobus SMČR v 4.Q nebyl využíván
-čerpání prostředků v období Covid 19 – viz samostatný bod
2. Čerpání rozpočtu s ohledem na změny vyvolané KOVID 19
-prostředky na reprezentaci čerpány na soustředění a materiál pro REPRE, k dočerpání (k
doúčtování) zbývá cca 540 tis
-prostředky na zajištění činnosti čerpány na provoz, soutěže, materiál. K dočerpání
(doúčtování) zbývá cca 610 tis
-předpokládá se vyčerpání obou dotačních titulů, zatím předpoklad k použití cca 250 tis
3. Reprezentační výjezdy v r. 2021
-předpoklady u jednotlivých odborností, plánovaný rozpočet – úkol na předsedy odborností
dodat do 5.12.2020
4. Informace ze sportovním prostředí
-stav spolupráce s Národní sportovní agenturou
-požadavky NSA na Svaz modelářů ČR
5. Stav dotačních titulů pro rok 2021 – Národní sportovní agentura
-informace o situaci k 23.11.2020 – vypsány tituly Můj klub, Významné sportovní akce…
Provoz a REPRE zatím ne
6. Nové pobočný spolky
-rozhodnutí předsednictva o založení nových p.s.
RC LETIŠTĚ NUČICE p.s.
LMK Sudovo Hlavno p.s.
LMK Žatec p.s.
LMK Říčany p.s.
Klub plastikových modelářů Kadaň p.s.
MDK Pohořelice p.s.
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7. Využití mikrobusu na rok 2021
-předsedové odborností zašlou požadavky na mikrobus předsedovi SMČR tak, aby příští
předsednictvo mohlo být projednáno a zkoordinováno
8. Různé
-Předsednictvo SMČR schválilo Deklaraci o provozu modelů letadel SMČR v souvislosti se
zajištěním provozu modelů letadel při platnosti nové legislativy EU
-Předsednictvo bylo informováno o výsledku výběrového řízení na dodání autodráhy pro
náborové a propagační akce. Jedná se o čtyřproudovou autodráhu bez křížení, pro modely
1:24 a 1:32, snadno demontovatelnou a přepravovatelnou v mikrobusu SMČR. Autodráha
bude v majetku SMČR.
-ocenění sportovců v 2/2021 nebude, dva úspěšní reprezentanti – automodeláři obdrží obvyklé
ocenění.
-Případná účast účast na akci letci 2020 bude, pokud se akce bude konat
-pro rok 2021 budou ještě klasické známky
-Evidenční karta k 30.12.2020 (pro rok 2021) je v aktualitách na www.svazmodelaru.cz včetně
návodu k vyplnění
Zasedání Předsednictva SMČR v roce 2021 vždy v pondělí od 16h:
15.3.2021, 7.6.2021, 20.9.2021, 22.11.2021

Zapsal: Jan Žemlička
Zápis byl schválen předsednictvem SMČR

Ing. Jan Žemlička
Předseda SMČR
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