Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

17. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

6. 3. 2014 22:00 – 23:40

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D. Šik, M. Hoferka, M. Peška, V. Vojtuš, M. Souček,
P. Winkelbauer

Omluveni:

P. Kovač

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

7. 4. 2014 od 18:00 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem)

Program jednání
1) Návrhy k projednání po oblastech viz zaslaný program jednání
2) Kontrola úkolů

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Organizace ČSC
Rada předsedů klubů sdružených v ČSC
-

VV ČSC rozhodl o termínu konání rady: 12.5.2014

Rozeslání materiálů svazu na zástupce klubů
-

VV potvrdil, že materiály budou zasílány pouze na oficiální zástupce klubů

Soutěže a reprezentace
MS seniorů 2014
-

-

VV schválil doplnění nominace repre týmu mužů o pana Aleše Pleška
VV schválil sponzora týmu mužů – Město Brno
VV odsouhlasil, aby seniorské týmy byly oblečeny v repre dresech vzor rok 2013
VV umožňuje čerpat týmům příspěvek od svazu na výdaje, které lze zúčtovat proti
státnímu příspěvku na reprezentaci (tj. především dresy, doprava, ubytování,
pojištění)
VV pověřuje P.Winkelbauera zpracováním podmínek čerpání svazového příspěvku
počínaje rokem 2015
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Lékařská vyšetření reprezentantů
-

VV rozhodl, že i v roce 2014 proběhnou vyšetření v Institutu sportovního lékařství
(rozsah vyšetření a ceník služeb ISL projedná VV na svém příštím zasedání)
VV rozhodl, že pro rok 2015 bude dodavatel vybrán formou výběrového řízení
(garantem řízení bude Zdravotní komise ČSC)
VV se na svém příštím zasedání vrátí k problematice očního vyšetření reprezentantů

Repre dresy týmu mixed doubles
-

VV odsouhlasil, aby tým byl oblečen v repre dresech vzor rok 2013

Rozvoj curlingu a TMK
Dotace na dny otevřených dveří
-

VV rozhodl o udělení dotace na den otevřených dveří ve výši 6.000,- Kč pro klub CC
Riper.
VV rozhodl o udělení dotace na den otevřených dveří ve výši 5.000,- Kč pro klub CC
Jičín.

Program olympijské solidarity MOV
-

zpracováním programu pro školení trenérů na rok 2014 byl pověřen M.Hoferka

Juniorský curling a UZPS
Komise pro akademický sport
-

VV ČSC předběžně schvaluje složení Komise ČSC pro akademický sport
(K.Chaloupek, Š.Vojtuš).

Příspěvek DAP od WCF na VŠ sport
-

žádost o příspěvek zpracuje VVO (pro sezónu 2013/14 může svaz ještě požádat o
2.000,- USD a to nejpozději do 30.4. 2014)

Žádost JK ČSC o snížení startovného v MČR žáků 2014
-

VV zamítnul, jako nesystémovou, žádost JK ČSC o snížení startovného z důvodu
nízkého počtu přihlášených a zápasů a z toho plynoucího nízkého počtu zápasů. VV
pověřuje SK ČSC, aby navrhla změnu řádů, která zamezí nízkému počtu odehraných
zápasů.

Žádost JK ČSC o snížení startovného v MČR žáků 2014
-

-

VV odsouhlasil příspěvek na účast týmu v MČR žáků 2014 ve výši 2.500,- Kč a
příspěvek na dopravu 300,- Kč/tým za splnění podmínek uvedených v platném
materiálu „POMOC MIMOPRAŽSKÝM KLUBŮM S JUNIORSKOU ZÁKLADNOU“,
který neřeší příspěvky pro kluby z Jičína
VV pověřuje JK ČSC úpravou materiálu „POMOC …“
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Ekonomika
Daňové přiznání za rok 2013
-

VV pověřil zpracováním přiznání společnost Numerix (cena za zpracování je 0,- Kč) a
to v termínu do 31.3.2014.

Projednané body jednání
Curling Promo
Návrh odměny jednateli Curling Promo
-

VV projednal návrh odměny jednateli Curling Promo. Výše odměny jednateli bude
schválená valnou hromadou společnosti Curling Promo.

Ekonomika
Odměny v ČSC a Curling promo
-

VV projednal návrh úpravy odměn poskytovaných z rozpočtu ČSC a prostředků
společnosti Curling Promo (odměny trenérům SpS/SCM/VŠ, odměny instruktorům
komerčních akcí). Návrh bude předložen na příští jednání se zapracováním tzv
„dojezdného“ do sazeb za jednotlivé práce.

Rozvoj curlingu (TMK)
Trenéři ČSC
-

VV projednal záměr vyhlášení výběrových řízení na pozice trenérů ČSC. Termíny
výběrových řízení pro jednotlivé pozice budou stanoveny na příštím jednání VV ČSC

Marketing a komunikace
Olympijský park Letná
-

byla předána zpráva o průběhu akce, VV ocenil organizaci a průběh akce, která byla
hodnocena převážně pozitivně

ZOH – média a komentátoři
-

televize ČT i Nova byly s komentátory a spolupracovníky zajištěnými svazem
spokojeny

Smlouva o propagaci
-

VV projednal smlouvu o propagaci mezi svazem a První hasičskou, a.s.

Soutěže a reprezentace
Rezignace předsedy SK ČSC
-

VV vzal na vědomí oznámení pana O.Nývlta, že odstupuje z funkce předsedy i člena
SK ČSC

Český svaz curlingu 4
Zápis jednání VV ČSC
Světová zimní univerziáda 2015
-

VV byl informován o požadavku Univerzitního sportu ČR, aby vybavení pro účastníky
univerziády bylo objednáno do 17.3.2014 (zajistí PWI)

Legislativní
Valná hromada ČSC (31.5.2014)
-

-

VV projednal, které materiály (řády, statuty, pravidla, zásady, rozpočet) budou valné
hromadě předloženy ke schválení a pověřil jejich přípravou SK ČSC, SRK ČSC, DK
ČSC, LK ČSC a EK ČSC. Současně stanovil komisím termíny, ve kterých jsou
povinny materiály výboru předložit.
na VH budou kromě zprávy předsedy předneseny zprávy členů výboru za oblasti, za
které jsou odpovědní
LK ČSC předloží VV návrh na úpravu stanov ČSC v souvislosti s novým občanským
zákoníkem (termín do 12.3.2014)

Zprávy členů VV ČSC
Přítomní členové VV podali zprávy o stavu oblastí, za které zodpovídají.

