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Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová


Ing. arch. Petr Franta - omluven

Téma schůzky:
Neúspěch s E13
hospodaření a daňové přiznání
webové stránky
1) Oleg Haman - předal informace z jednání se zástupci Magistrátu hl. města Prahy a
ze zasedání EUROPAN v Bruselu.
Jednání se zástupci Magistrátu hl. města Prahy byla velmi obtížná a nedopadla pro
E 13 s kladným výsledkem. Náměstek M. Stropnický, kterého se podařilo po mnoha
urgencích kontaktovat 3. 2. 2015, přislíbil, že podpoří přípravu E 14.
Na zasedání EUROPAN v Bruselu, které se uskutečnilo 4. února 2015, byla předána
informace o tom, že se ČR do projektu E 13 nezapojí. Dochází tak k tomu, že má
statut pozorovatelské země.
2) O. Haman poskytl informaci o pohybu na účtech. Výdaje nebyly žádné, příjmy dva
– dva finanční dary v celkové výši 30 000 Kč. Počáteční stav účtu byl 663,13 Kč,
konečný k 31.12.2015 15303,13 Kč.
Dále informoval a zároveň předal, na finanční úřad pro Prahu 1 doručená
vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou
podle zvláštní sazby daně z příjmů právnických osob za rok 2014.
3) Proběhlo jednání s novým webmasterem J. Konířem, který v termínu do 13. 3.
2015 zpracuje návrhy nových webových stránek a zároveň se stane správcem nově
zřízené domény. Cenovou nabídku zašle ve stejném výše uvedeném termínu a
obdrží ji všichni členové Národního komitétu.
4) O. Haman prověří otázku neuhrazené faktury týkající se webových stránek
EUROPAN CZ a předloží návrh na příštím zasedání Národního komitétu.
5) Vzhledem k tomu, že Magistrát hl. města Prahy doposud neodpověděl na dopisy
týkající se zapojení ČR do E 13, adresované primátorce A. Krnáčové a náměstkovi
M. Stropnickému, bude napsána písemná urgence odpovědi a stanoviska.
6) Návazně na jednání s účetní M. Tothovou O. Haman doporučil její zmocnění
k úkonům souvisejícím s daňovými záležitostmi ve vztahu k Finančnímu úřadu pro
Prahu 1.
Návrh byl hlasy všech přítomných schválen. Plná moc bude vyhotovena.
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