Z Á P I S č. 1
ze zasedání KVV ČSLH Střední Čechy
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

ze dne 17.5.2016

pp. Hněvsa, Ing. Král, Formánek, Ing. Šebík, Kyndl, Zorkler, Tasch, Janečková
pp. Pátek, Vosyka

P r o g r a m:
1/
kontrola zápisu č. 41
2/
zpráva TMK
3/
zpráva DK
4/
zpráva STK
5/
zpráva KR
6/
volba místopředsedy KVV ČSLH
7/
různé
1/

Kontrola zápisu č. 41:
bez připomínek

2/

Zpráva TMK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy TMK.
a)
informace o ukončeném školení trenérů školení trenérů lic. „C + M“ . Zkoušky složilo 37 trenérů,
1 se ke zkouškám bez omluvy nedostavil. Jednodenní seminář absolvovalo 8 trenérů.
b)
KVV ČSLH souhlasí se složením TMK: Ivo Kyndl – předseda, Jiří Zorkler a Petr Kotráš – členové
c)
p. Zorkler připraví hodnocení VTM za sez. 2015/16 na poradu VTM dne 31.5.2016 včetně obsazení
funkcí trenérů a vedoucích družstev pro sez. 2016/17.

3/

Zpráva DK:
a)
KVV ČSLH souhlasí se složením DK: Václav Formánek – předseda, Věra Janečková
b)
KVV ČSLH souhlasí s návrhem předsedy DK o nulové toleranci při platbě startovného a kaucí za
sez. 2016/17. V případě, že oddíl neuhradí do zahájení soutěže, bude mu zastavena činnost.

4/

Zpráva STK:
a)
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy STK.
KVV ČSLH souhlasí se složením STK: Ing. Jakub Král – předseda, Ing. Viktor Šebík,
Miloslav Pavlis, Pavel Šafařík, Luděk Záhorský, Luboš Holoubek – členové
b)
předseda STK se zúčastní schůzky s programátory HOSYS, za účelem rozšíření funkcí programu
c)
předseda STK bude kontaktovat správce webových stránek za účelem jednání o dalších možnostech
zlepšení komunikace mezi KS a oddíly.
d)
Termín aktivu STK – dne 21.6.2016 od 17.00 hod. v aule ČUS na Strahově.

5/

Zpráva DK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy KR

a)
b)
e)

KVV CSLH souhlasí se složením KR: Michal Tasch – předseda, Petr Machač a Jaroslav Dundr
-členové.
KVV ČSLH ukládá předsedovi KR připravit dle došlých dotazníků seznam rozhodčích pro sez.
2016/17.
KVV ČSLH ukládá předsedovi KR připravit ve spolupráci se sekretariátem školení a semináře
rozhodčích včetně rozpočtu akce.
Termín: školení a seminář ve dnech 26. – 28.8.2016 na ZS Mladá Boleslav, druhý seminář dne
4.9.2016 na ZS Příbram.

6)

Volba místopředsedy KVV ČSLH:
KVV ČSLH zvolil jednomyslně p. Václava Formánka místopředsedou KVV ČSLH Střední Čechy

7/

Různé:
a)

KVV ČSLH ukládá sekretáři zrušit přístup do systému HOSYS všem, kteří již nepracují v komisích
a umožnit přístup novým členům KVV ČSLH a jeho komisí dle působnosti.

b)

KVV ČSLH bere na vědomí dopis p. Doubka – HC Rakovník, ve kterém se distancuje od své
účasti na okresní konferenci ČSLH, kterou pořádal p. Miroslav Mrázek. Tato konference nesplňovala
předepsané náležitosti a nebyla proto uznána jako platná.

c)

KVV ČSLH bere na vědomí kooptaci člena DR. Místo p. Miloše Fialy byl předsedou DR kooptován
na člena DR p. Petr Kotráš.

d)

KVV ČSLH bere na vědomí vyúčtování krajské konference. Žádost o finanční příspěvek ve výši
5.100,- Kč byla odeslána na ČSLH

e)

KVV ČSLH bere na vědomí vyúčtování turnaje U12, pořádaného ve spolupráci s ZS Kolín

f)

KVV ČSLH rozhodl o vypořádání zápůjček. Tablet Samsung bude zapůjčen předsedovi KR
p. Taschovi, notebook v zápůjčce Pavla Vosyky bude oceněn a následně odprodán.

g)

KVV ČSLH souhlasí s nákupem letních pneu na služební vozidlo Citroen C4 Picasso.

Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 7.6.2016 od 16.00 hod. v sídle KVV ČSLH na Strahově

Zapsala: Věra Janečková

