
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSEDNICTVA SVAZU ZL

Číslo: 4-2017

Datum jednání:
4. 4. 2017

Místo jednání:
Skype

Přítomni: Petrové: Beneš, Čejka, Polách, Tuček a Lenka Trojanová

Omluven: všichni přítomni

Program:

1. Výjezd reprezentace na MS 2017 v Brazílii
2. Kontakty na předsednictvo

Zápis:

1. Výjezd reprezentace na MS 2017 v Brazílii

Předsednictvo rozhodlo vyslat na MS v Brazílii 2017 tým 5+1 a maximalizovat tak šanci na 
dobré umístění. 

Reprezentace ZL ke dni 4.4. 2017 disponuje částkou 248 206,- Kč. 

Odhadovaný rozpočet na výjezd (bez nákladů na cestovní náhrady - stravné) je 550 000,- Kč. 

Z důvodu nedostatku finanční hotovosti vyjednalo předsednictvo na jednání ze dne 4.4.2017 
předsedy svazu ZL na LAA ČR s ekonomkou B. Haničákovou a ředitelem správy J. Koubíkem 
bezúročnou půjčku z LAA a svazu ZL reprezentantům, sloužící k doplacení zbytku nezbytných 
nákladů na letenky na místo konání soutěže. Cena letenek bude zhruba 300 000,- Kč pro team
5+1. Termín splatnosti půjčky je konec října 2017. 

Dotace MŠMT programu I je odhadována na 400 000 až 500 000,- Kč je přislíbena, ale není 
jistá. 

 V případě, že dotace bude přidělena, bude půjčka a nutné náklady splaceny z této      
dotace. 

 Pokud dotaci neobdržíme nebo bude v nedostatečné výši, zavazují se reprezentanti     
účastnící se šampionátu tuto půjčku a zbytek vzniklých nákladů ve spojení s účastí na 
šampionátu hradit z vlastních zdrojů rovným dílem. Předsednictvo garantuje, že v takovém 
případě budou aktuální prostředky reprezentace ve výši 248 206,- Kč použity na úhradu 
nutných nákladů spojených s tímto šampionátem. 

Vzhledem k organizační a možné finanční náročnosti této akce, budou reprezentanti vyzváni 
emailem k závazné akceptaci nominace za výše stanovených podmínek, nebo přenechání 
místa náhradníkovi. (Bližší informace podává Beneš Petr)

2. Kontakty na předsednictvo

Předseda Petr Tuček – 00420 603 818 814, aviatik@avitik.cz
Petr Beneš – 00420 777 589 404,  benesak@post.cz
Petr Čejka – 00420 777 123 543, petr.cejka@volny.cz
Petr Polách – 00420 775 688 904, polach.pp@gmail.com
Lenka Trojanová – 00420 736 446 508, leny.trojanova@gmail.com

Zapsala Lenka Trojanová
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