Z Á P I S č. 35
ze zasedání KVV ČSLH Střední Čechy
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

ze dne 13.10.2015

pp. Vosyka, Bc. Červinka, Kyndl, ing. Šebík, ing. Král, Formánek, Janečková
p. Hněvsa
pp. Pátek, Pěkný

P r o g r a m:
1/
kontrola zápisu č. 34
2/
zpráva TMK
3/
zpráva STK
4/
zpráva KR
5/
různé
1/

Kontrola zápisu č. 34:
34/4 c viz. zpráva KR
5 viz. zpráva TMK + sekretariátu
6bviz. různé SKO ČUS
ostatní úkoly splněny

2/

Zpráva TMK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy TMK.
a)
zajištění pořadatelství turnaje r. 2001 – ZS Černošice dne 8.11.2015 od 9.00 hod. KVV schválil
předložené technické normy k turnaji včetně obsazení organizačního výboru turnaje.
b)

KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy TMK o průběhu 1. kola soustředění VTM v září 2015
na ZS Kladno, Mladá Boleslav a Kolín.

c)

KVV ČSLH schvaluje individuální dopravu hráčů na 1. kolo turnajů U 12, 13 a 14.

3/

Zpráva STK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy STK Ing. Krále:
a)
složení STK:
Ing. Viktor Šebík – SŽ, Miloslav Pavlis – KLJ, KLD, Pavel Šafařík – MŽ, MŽD. Iva Schovánková
- minihokej, přípravky

4/

Zpráva KR:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy KR:
a)
bere na vědomí předložené vyúčtování školení a seminářů rozhodčích, které je nutno doložit
příslušnými doklady
termín: neprodleně
b)
předseda KR předloží do příštího zasedání VV seznam rozhodčích, spolupracujících na obsazování
soutěží na zimních stadionech na území Středočeského kraje.

c)

6/

KVV ukládá předsedovi KR ve spolupráci s STK a DK připravit na příští zasedání návrh na obsazení
vybraných utkání delegáty.

Různé:
a)
KVV bere na vědomí informace ing. Krále o spuštění nových krajských webových stránek. Situace
se po jednání s ČSLH výrazně zlepšila a komunikace nadále probíhá. Některé podněty byly
akceptovány, na ostatních se pracuje.
b)

KVV ČSLH bere na vědomí zápis z Rady SKO ze dne 22.9.2015.
bod. č. 2
Rada SKO rozhodla uhradit daňovou povinnost z prostředků SKO, pod
podmínkou, že KVV ČSLH nebude požadovat výplatu úrokového výnosu z běžného
účtu. KVV ČSLH si v této věci vyžádá stanovisko právníka.
Bod č. 6/h
informace o převzetí nájemních závazků od SKO ČUS na SKSF – smlouva od
1.1.2016. Sekretariát zajistí informace o dalších podmínkách pro LH

c)

KVV ČSLH bere na vědomí zprávu o rozlosování meziokresní soutěže mužů, kterou řídí OSLH
Beroun a zprávu OSLH Praha-západ

d)

KVV ČSLH schválil odměnu sekretáři ve výši 7.000,- Kč za přípravu pořadatelství turnaje U15 a
přípravu rychlobruslařů na ZODM.

e)

sekretář KVV ČSLH podal informaci o povolení střídavých startů z ELMD a LMD do KLD

Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 10.11.2015 od 16.00 hod. v sídle KVV ČSLH na Strahově

Zapsala: Věra Janečková

