Schůze výkonného výboru České asociace go, z. s.
(Místo: Online Messenger, Datum: 09. 08. 2021)
Přítomni: Jan Hora (JH), Dušan Jánsky (DJ), Jaroslav Kotowski (JK), Adriana Tomšů (AT),
Michal Zubalík (MZ)
Nepřítomní: Přísedící:
Přítomna byla nadpoloviční většina členů výboru, schůze byla usnášeníschopná. Schůze začala v
20:00 a skončila v 21:15
● Výzva k odstranění důvodů vedoucích ke zrušení spolku
○ Dne 21. 7. 2021 byla spolku doručena druhá výzva soudu týkající se založení účetních
závěrek za roky 2015 - 2020 do Sbírky listin z důvodu nereagování Výkonného výboru
(VV) na první výzvu ze dne 18.2.2021. Členové VV byli jednáním předsedy spolku (JH)
uvedeni v omyl, a to konkrétně opakovaným ujišťováním o zpracovávání, zpracování a
následném podání účetních závěrek do Sbírky listin - viz zápisy z VH 2021 a VV březen červenec.
○ Po doručení druhé výzvy, AT a JK obratem zorganizovali dokončení účetních závěrek po
vlastní ose. Na dokončení závěrek z roku 2019 se podílel také předcházející VV. Současný
VV kontaktoval i VV, který působil v letech 2015-16, aby pomohl s kompletováním závěrek
za tato období. Veškeré získané podklady již byly předány účetní ke zpracování.
○ Účetní závěrky za roky 2017 a 2018 již zaslal JK do Sbírky listin prostřednictvím datové
schránky. Jakmile účetní dokončí ostatní závěrky, budou odeslány obdobným způsobem.
● EYGC
○ JH se nepodařilo po několika opakovaných výzvách upřesnit Hlavnímu městu Praha
náhradní termín konání. AT a JK na tuto výzvu po získání přístupu na e-mail předsedy
opožděně reagovali. Tato odpověď může být však již posuzována jako porušení smlouvy a
poskytnutá dotace ve výši 40 000,- Kč může být spolku odebrána, dle vyjádření
poskytovatele dotace. Poskytovatel akceptoval omluvu a pozdní doplnění požadov. info..
● Ostatní
○ Další schůzka až se objeví nové skutečnosti. Nejpozději do nejzazšího termínu podání.
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