
 

 

 

 
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA 

PROSINEC/LEDEN 2021-2022 
 
NÁZEV  Pravidelné zasedání předsednictva - období prosinec/leden 

DATUM, ČAS, MÍSTO  26. 1. 2022, 19:00, Microsoft Teams 

 

Tento zápis je publikován na základě platných stanov Spolku, čl. 14, bodu 7, který ukládá předsednictvu 

povinnost alespoň jednou za dva měsíce zveřejnit zápis ze svého jednání. 

ÚČASTNÍCI 
Martin Šimáček - předseda 

Adam Palivec - místopředseda pro projekty 

David Čapek - místopředseda pro finance 

Quynh Ang Nguyen - členka předsednictva odpovědná za fundraising 

Jakub Rech - člen předsednictva odpovědný za lidské zdroje 

Daniel Dvořáček - člen předsednictva odpovědný za vnější vztahy 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

• Finální interní vyúčtování RVK21 a akce Soft Skills Weekend 

• Příprava závěrečné zprávy Erasmus+ 

• Vystavování certifikátů Youthpass 

• Zadávání účastníků RVK21 a Soft Skills Weekend do Beneficiary Modul Erasmus+  

• Práce na vyúčtováních - Liberecký kraj, Město Třebíč, ČEPS a.s., Erasmus+ 

• NVK22 -  Smluvní vztahy s UPCE, Hotel Labe, Krajský úřad Pardubice, Hotel Štika, EOP 

• NVK22 - žádosti o dotace pro Stat. město Pardubice, Pardubický kraj 

• NVK22 - finanční situace, fakturace účastnických poplatků 

• NVK22 - aktuální prognózy pandemie COVID-19, šíření varianty Omicron 

• NVK22 - podpůrný fond EPM v ČR 

• Spolupráce s Kanceláří Evropského parlamentu na NVK22 

• Evidence skutečných majitelů 

• Setkání místopředsedy pro projekty a členky předsednictva odpovědné za fundraising ohledně 

fudnraisingového plánu pro rok 2022 
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• Plánované granty, dotace a partnerství pro rok 2022, dlouhodobé financování Spolku 

• RVK22 - Průběh výběrového řízení, předběžná diskuze o potenciálních hostících městech 

• PR - komunikace nadcházejících událostí, potřebné grafické práce 

• HR - nadcházející členské akce, exkurze do Senátu, tančírna EPM v ČR 

 

 

Obsah zápisu byl dne 28. 1. 2022 schválen všemi účastníky zasedání. 
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