Z Á P I S č. 20
ze zasedání KVV ČSLH Střední Čechy ze dne 20.2.2018
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

P r o g r a m:
1/
kontrola zápisu č. 19
2/
zpráva STK
3/
zpráva KR
4/
zpráva TMK
5/
zpráva DK
6/
různé
1/
.
2/

Kontrola zápisu č. 18:
- všechny úkoly byly splněny
Zpráva STK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy STK:
a) informace o projednání stížnosti HC Rytíři Vlašim a TJ Tatran Sedlčany na pokuty udělené v soutěžích
minihokeje. Dle vyjádření KM ČSLH rozhoduje řídící krajský svaz. Doporučeno znovu informovat
kluby při aktivu oddílů LH.
b) TJ Stadion Nymburk – vyžádat rozhodnutí o povolení navýšení počtu mladších hráčů na 5 (nebylo
doručeno)
c) KLM – play-off a baráž o KLM – zadáno do Hosysu
d) KVV ČSLH zamítl žádost o povolení výjimky pro hráče Romana Sochu – žádost SK Sršni Kutná Hora
e) předání pohárů vítězům skupiny jih a sever KSM zajistí pp. Formánek a Pátek

3/

Zpráva KR:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy KR
a) dne 28.1.2018 proběhlo školení RO lic. M pro Prahu – Z Nikolajka
b) KVV ČSLH projednal návrh komise RO na úhradu 1. hlavního rozhodčího v utkáních play-off KLM
a baráže o KLM. KVV ČSLH souhlasí s vyplacením odměny 1. rozhodčího těchto utkání s podmínkou
zodpovědnosti za řádné vyplnění a digitální odeslání zápisu a příslušného daňového dokladu. Cestovné
účtují ostatní rozhodčí
c) školení rozhodčích lic. III. tř. se bude konat ve dnech 23.3. – 25.3.2018 na ZS Příbram. Vloženo na
webové stránky.

4/

Zpráva TMK:
a) šéftrenér VTM p. Zorkler podal zprávu o průběhu ODM a výkonu našeho výběru U15
b) p. Janečková podal zprávu o výsledcích v rychlobruslení na ODM – 6 zlatých a 2 bronzové medaile
c) příprava pořadatelství turnaje U14 dne 4.3.2018 na ZS Benátky n. Jiz.
d) p. Janečková a p. Král podali informace ze zasedání KM ČSLH

5/

Zpráva DK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy DK – informace o udělených pokutách a platební morálce

6/

Různé:
a) dne 26.1.2018 byla podána žádost o dotaci z programu KÚ „Fond sportovních, volnočasových a
vzdělávacích aktivit“ ve výši 100000,- Kč
b) KVV ČSLH schválil odměnu pro realizační tým U15 a rychlobruslení na ODM 2018 ve výši
6.000,- Kč na zúčastněnou osobu
c) KVV ČSLH schválil zrychlený odpis služebního vozidla za rok 2017
d) KVV ČSLH navrhuje po skončení sezóny uspořádat pro členy komisí KVV ČSLH, DR a realizační týmy
VTM společné výjezdní zasedání v Poděbradech. Termín bude upřesněn předsedou KVV ČSLH
e) KVV ČSLH bere na vědomí informace předsedy o průběhu valné hromady ČUS, které se zůčastnil
f) návrh termínu na konferenci KVV ČSLH společně s aktivem STK dne 22.5.2018 v aule ČUS Praha 6Strahov – zajistí sekretář KVV ČSLH

Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 27.3.2018 od 16.00 hod. v sídle KVV ČSLH Střední Čechy
Praha 6- Strahov

Zapsala : Věra Janečková

