
Zápis ze zasedání seniorátu

Zápis ze zasedání seniorátu AČMK
konaného dne 25.září 2012 v Praze

PŘÍTOMNÍ:

Štěpán Hazdra (president)
Jan Čihák (vicepresident)
Otakar Stankuš (senior praetor)

PRŮBĚH:

Úvod
Seniorát určil následující body k projednání:

1. Žádost CCCC Hořice o proplacení části nákladů vyplývajících z pořadatelství turnaje 
Interclub 2012 

2. Termín Sněmu AČMK
3. Mistrovství republiky v AC 2013

Bod č.1: Žádost CCCC Hořice o proplacení části nákladů vyplývajících z pořadatelství turnaje 
Interclub 2012

Přítomní členové seniorátu zahájili debatu nad žádostí hořického klubu podrobným rozborem 
korespondence zahrnující konkrétní finanční požadavky. Výše požadované částky byla shledána 
překvapivou a neodpovídající původním předpokladům (viz. Seniorát 21.2.2012). Seniorátu 
nebyl předložen rozpočet před konáním turnaje Interclub 2012, v průběhu turnaje ani po jeho 
skončení nebyla ze strany pořádajícího klubu sdělena informace o navýšení požadovaného 
spolupodílu AČMK.
Z debaty vzešel následující seniorátní reskript:

SR č.100: Nedílnou součástí žádosti o pořadatelství či spolupořadatelství jakékoli akce, na které by 
se měla AČMK dle žadatele finančně spolupodílet, bude vždy rozpočet této akce s přesným 
uvedením nákladů požadovaných k úhradě od AČMK.

  
Přítomní členové seniorátu se shodli, že výše ročních výdajů AČMK by neměla přesáhnout výši 
ročních příjmů organizace.

Seniorát schválil proplacení částky 8640,-Kč klubu CCCC Hořice jako spolupodíl na výdajích 
vyplývajích z pořadatelství turnaje Interclub 2012. Tato částka zahrnuje pronájem a sečení hřiště 
pro tento turnaj. Schválená částka představuje navýšení původně předpokládaných výdajů 
(vybraného startovného) o 2640,-Kč.

President bude písemně informovat hořický klub o důvodech, které vedly ke stanovení výše 
proplácené částky. 

Bod č.2: Termín Sněmu AČMK

Předpokládaný termín konání sněmu je změněn na konec listopadu. Místem konání bude Praha.
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Bod č.3: Mistrovství republiky v AC 2013

Rakouská strana uvítala předběžný návrh na uspořádání MČR v AC ve Wolkersdorffu nedaleko 
Vídně s návrhem na spoluúčast rakouských hráčů.
President připraví pro sněm předběžnou specifikaci turnaje v této podobě.
Dále budou presidentem osloveni vedoucí klubů, aby si do sněmu připravili vyjádření k možnosti 
pořádat MČR jako „open“ turnaj, nebo omezení účasti pouze na české hráče, resp. členy AČMK.
KK Praha připouští eventualitu pořadatelství MČR AC v Praze.

Ostatní

Navrhované změny Soutěžního řádu budou projednány prostřednictvím mailové konference.

Závěr

25.září 2012
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