Schůze výkonného výboru České asociace go, z. s.
Praha 4. listopadu 2019
Přítomni:

Jan Hora (JH), Adriana Tomšů (AT), Dušan Jánsky (DJ), Michal Zubalík (MZ),
Jaroslav Kotowski (JK)
Nepřítomni: Přísedící:
Přítomna byla nadpoloviční většina členů výboru, schůze byla usnášeníschopná. Schůze začala v
19:45 a skončila v 21:00
1. Knihovna - zodpovědná osoba: DJ


současný stav:
◦ zhruba polovina knihovny je u Jirky Tobiáše (JT) v Brně – přislíbil provést v době
Vánoc inventuru (tato část knihovny by podle současné domluvy měla zůstat u JT)
◦ druhá část knihovny je u Miroslava Mocka (MM) v Praze – DJ začal jednak domlouvat
předávku knih a také se pokusí s MM domluvit přenechání knihovního archívu (aktuálně
přístupný zde: http://ook.divine-move.net/cago/default/index)

2. MR žen - zodpovědné osoby: JK, JH


dokončeny všechny kroky potřebné pro pořádání MR žen v Praze v původním termínu (JH)



přiznána podpora pořadateli 5.000 Kč (v rozpočtu na rok 2019 nebyla samostatná položka,
ale dle vysvětlení minulého výboru, bylo zvykem dělit položku rozpočtu „MR páru“ rovným
dílem mezi MR žen a MR párů)



z minulé schůze zůstává úkol vypracovat návrh na novou směrnici (JK)

3. Převod emailových schránek: zodpovědná osoba: MZ


dokončen převod zbylých emailových schránek na nový výbor

4. MR párů 2020


výborem jednomyslně schválil podporu 5.000 pořadateli MR párů 2020

5. Soupis materiálu - zodpovědná osoba: JK + ostatní


probíhá celková inventura hracích souprav a ostatních pomůcek



v plánu:
◦ oslovit všechny kluby a zjistit množství zapůjčeného materiálu (všichni)



aktuálně:
◦ usiluje se o navrácení materiálu zapůjčenému go klubu Trója (JK)
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6. Pohledávka Olomouckého go klubu - zodpovědná osoba: JH


řeší se pohledávka Olomouckého go klubu vůči Čago – ten si nárokuje 15.000 Kč nebo
dlouhodobé zapůjčení 10 ks hodin poskytujících možnost nastavení Fischerova času
(preference: DGT 3000)



postup:
◦ doložení pohledávky Olomouckým klubem
◦ po doložení výbor (jednomyslně) preferuje zakoupení a zapůjčení hodin (nutno řešit
urgentně, aby se mohli hodiny použít již na Olomouckém turnaji v lednu 2020)



výbor většinou hlasů schválil možnost použití Fischerova času pro Olomoucký turnaj 2020
(který je zároveň kvalifikací na MR) + MZ dá toto klubu na vědomí s informací o
adekvátním časovém nastavení

7. Rozpočet pro rok 2020


výbor začne ihned pracovat na přípravě rozpočtu k předložení na Valné hromadě v Blansku



rozpočet by měl být připraven v dostatečném předstihu k valné hromadě, aby mohl být
řádnými členy v předstihu připomínkován



na VS bude rovněž předložen návrh, aby se Valná hromada schvalující rozpočet na
kalendářní rok konala pokud možno před započetím onoho roku, nejpozději pak v lednu

8. Konfuciův institut - zodpovědná osoba: JH


bude zahájena komunikace ohledně budoucí spolupráce

9. MEJaŽ 2021


výbor zahájil práci na přípravě této akce:
◦ příprava obecného dokumentu pro oslovování spolupracujících subjektů (AT)
◦ podání žádostí o dotaci a granty (JH, DJ)
◦ průzkum možných hracích prostor v Praze a blízkém okolí (AT, JK)

10. EGC 2022


výbor vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele EGC 2022
◦ to bude rozhodnuto VH na turnaji v Blansku 2020, kde případní zájemci mohou
prezentovat svoje návrhy
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11. Účetnictví (příjmové doklady)


příjmové doklady o zaplacení příspěvků úspěšně předány současné externí účetní asociace

Zapsal: Jaroslav Kotowski
Revidoval: Jan Hora
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