Z Á P I S č. 21
ze zasedání KVV ČSLH Střední Čechy ze dne 27.3.2018
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

P r o g r a m:
1/
kontrola zápisu č. 20
2/
zpráva DK
3/
zpráva KR
4/
zpráva TMK
5/
zpráva STK
6/
různé
1/
.
2/

Kontrola zápisu č. 20:
- všechny úkoly byly splněny
Zpráva DK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy DK:
a) KVV ČSLH projednal odvolání oddílu HC Rytíři Vlašim k utkání KLM HC Benešov-HC Rytíři Vlašim.
Po shlédnutí doloženého videa z utkání a zprávy delegáta rozhodl VV ponechat v platnosti rozhodnutí
DK – 3 utkání nepodmíněně pro hráče Vondráčka.
b) Vzhledem ke špatné platební morálce rozhodl KVV ČSLH pro příští sezónu zaslat oddílu 1. upomínku
po splatnosti, pokud nebude pokuta uhrazena, navýšit poplatek DK o 500,- Kč. Stržení pokuty z kauce
bude oddílu oznámeno elektronicky.

3/

Zpráva KR:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy KR
a) dne 23. -25.3.2018 proběhlo školení rozhodčích III. a II. tř. na ZS Příbram. Vyúčtování akce bude
zasláno na sekretariát KVV ČSLH neprodleně po obdržení faktur a předloženo na příštím zasedání KVV
ČSLH
b) proplacení rozhodčího v soutěžích KLM z prostředků KVV ČSLH:
do 3.4.2018 bude provedena kontrola u 15 utkání, v kterých byly shledány nedostatky. U pozdě
dodaných zápisů předloží odesílatel podací lístek. Kontrolou pověřen J. Dundr

4/

Zpráva TMK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy TMK
a) pokud nemá trenér odpovídající platnou licenci, musí klub přihlásit trenéra na příslušné školení.
V případě lic. B vystaví na požádání výjimku TMK ČSLH (studující)
b) předseda podal informace o schůzce TMK ČSLH a VTM v Jihlavě
c) dle návrhu ČSLH zůstává systém VTM pro příští sezónu stejný. 15+2 do turnaje hráčů bude platit ve
všech kategoriích

5/

Zpráva STK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy STK
a) předseda informoval o ukončení soutěží
b) vítěz KLM oddíl SK Černošice neprojevil zájem o kvalifikaci o II. ligu
c) STK připraví hodnocení soutěží – termín do 27.4.2018

6/

Různé:
a) KVV ČSLH schválil per rollam seznam prostředků k vyřazení, navržený inventarizační komisí.
Technicky zastaralé a opotřebované prostředky vyřadí SKO ČUS z inventárního seznamu. Inventuru
provedla komise ve složení V.Janečková, O. Pátek
b) konference KVV ČSLH se bude konat dne 22.5.2018 v aule ČUS Praha 6 -Strahov. Předsedové komisí
připraví pro předsedu KVV ČSLH zprávu o činnosti za sezónu 2016/17 a 2017/18
– termín zaslání předsedovi KVV ČSLH elektronickou poštou do 27.4.2018!
c) předsedové komisí a vedoucí VTM připraví návrh odměn pro členy za výkon funkce za období od 1.1.
do 31.3.2018.
Bude se schvalovat per rollam tak, aby bylo připraveno na příští zasedání.
d) KVV ČSLH projednal situaci vzniklou v KR. Po diskuzi rozhodl KVV ČSLH hlasováním o rozpuštění
KR k 30.4.2018 pro 6 – proti 1

Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 27.4.2018 v hotelu Golfi od 16.00 hod.. Ostatní členové komisí
a členové realizačních týmů VTM od 18.00 hod.
Pozvánky budou rozeslány.

Zapsala : Věra Janečková

