Z Á P I S č. 36
ze zasedání KVV ČSLH Střední Čechy

ze dne 10.11.2015

Přítomni:
pp. Vosyka, Bc. Červinka, Kyndl, , ing. Král, Formánek, Hněvsa, Janečková
Omluveni:
p. ing. Šebík
Hosté:
pp. Pátek
P r o g r a m:
1/
kontrola zápisu č. 35
2/
zpráva KR
3/
zpráva TMK
4/
zpráva STK
5/
zpráva DK
6/
různé
1/

Kontrola zápisu č. 35:
35/4 a viz. zpráva KR
35/4 b viz. zpráva KR
ostatní úkoly splněny

2/

Zpráva TMK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy KR.
a)
předseda KR doplní doklad za stravování na školení a semináři rozhodčích dle požadavku
KVV ČSLH a ekonomického oddělení ČUS
termín: do zasedání KR 24.11.2015
b)
KR předložila externí spolupracovníky KR – garanty pro obsazování utkání žákovských kategorií a
přípravek na jednotlivých ZS s působností ve Středočeském kraji
c)
KR navrhla delegáty na utkání minihokeje a žákovských soutěží. Návrh nebyl zaslán elektronicky.
d)
předseda KR předloží na každou další plánovanou akci předběžný rozpočet. KVV ČSLH stanoví na
příštím zasedání podmínky pro školení a semináře.

3/

Zpráva TMK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy TMK
a)
informace o turnaji U15 dne 8.11.2015 na ZS Černošice – 3. místo. Organizace turnaje proběhla
bez připomínek, pohár vítězi předal viceprezident ČSLH p. M.Šeba. KVV schvaluje předložené
vyúčtování turnaje.
b)
informace o umístění ostatních družstev VTM v turnajích : r. 2002 – 1. místo, r. 2003 – 3. místo a
r. 2004 1. místo
b)
informace o přípravě U15 na ZODM

4/

Zpráva STK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy STK o průběhu soutěží

5/

Zpráva DK:
KVV bere na vědomí zprávu DK. Upozornění na označení „B“ družstev v Hosysu, opravu zajistí sekretář.

6/

Různé:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

informace o převodu nájemní smlouvy mezi HlmP a SKO ČUS na FAČR. Pro LH se podmínky
nemění.
KVV ČSLH souhlasí s proplacením částky 135.000,- za servis a ekonomické služby SKO ČUS
viz. dodatek dohody.
KVV ČSLH souhlasí, aby nevyčerpané prostředky z příspěvku ČSLH na servis za rok 2015 byly
použity na podporu mládežnických soutěží a VTM.
Předseda KVV ČSLH informoval o žádosti HC Rakovník o podporu turnaje Memoriál M.Kotála
v kateg. MŽ. KVV ČSLH souhlasí s nákupem pohárů a medailí v celkové výši do 4.500,- Kč.
sekretář KVV ČSLH připraví návrh na rozdělení dotace pro OSLH a KR OSLH.
KVV ČSLH navrhuje náhradu za výkon funkce členům KVV ČSLH a DR za rok 2015:
Milan Mýto – 5.000,- Kč, Jakub Král – 5.000,- , Otakar Pátek – 7.000,-, Ivo Kyndl – 10.000,- Kč,
Karel Červinka – 10.000,- Kč, Milan Hněvsa – 9.500,- Kč, Václav Formánek 10.000,- Kč, Viktor
Šebík – 5.000,- Kč a Pavel Vosyka 11.000,- Kč.
KVV ČSLH souhlasí s nákupem mobilního telefonu pro DK-Václava Formánka ve výši do
6.000,- Kč.
KVV ČSLH bere na vědomí informace z průběhu a řízení soutěží meziokresního přeboru mužů.

Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 15.12.2015 od 16.00 hod. v sídle KVV ČSLH na Strahově

Zapsala: Věra Janečková

