Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

32. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

2.3. 2015 18:00 – 21:00

Přítomní:

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

D. Šik, M. Hoferka, M. Souček, V. Vojtuš, M.Vydra

Omluveni:

P. Winkelbauer

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

30. 3. 2015 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
Rezignace člena VV ČSC
-

kluby nepředložily žádný návrh na kooptaci nového člena VV ČSC (Rada předsedů
dne 26.6.2015 byla zrušena)
VV rozhodl, že bod kooptace nového člena VV ČSC bude zařazen do programu ČS
ČSC a současně bude bodem jednání Rady předsedů dne 27.4.2015.

Kooptace nového člena SK ČSC
-

VV na návrh SK ČSC kooptoval do komise V.Černovského

Curling Promo
Změny sídla společnosti, zakladatelské listiny, jednatelů a členů dozorčí rady byly dne
17.2.2015 zapsány do obchodního rejstříku.

Rozvoj curlingu
Den otevřených dveří (28.3.2015)
-

VV odsouhlasil, že svaz uspořádá Den otevřených dveří ve spolupráci s klubem CC
Ledoborci.
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Reprezentace
MS 2015 mužů
-

VV schválil sponzory týmu mužů pro MS 2015: Město Brno a Goldline

Světová zimní univerziáda 2015
-

VV odsouhlasil příspěvek na účast týmu na party ve výši 210,- EUR

MS mixed doubles 2015
-

VV odsouhlasil Jiřího Deyla za kouče týmu a J.Miholu za vedoucího výpravy
Žádost týmu o úhradu tréninků v hale Zbraslav: VV rozhodl, že tým si může hradit
tréninky ze svého rozpočtu. Důvodem je skutečnost, že svaz dosud nemá
s provozovatelem haly na Zbraslavi uzavřen smluvní vztah.

Projednané body jednání
Organizace
Členská schůze ČSC 2015
-

VV projednal postup revize návrhu rozpočtu svazu na rok 2015

Curling Promo
- VV vzal na vědomí informaci o nástupu ředitele Curling promo s.r.o. L.Mališe
- VV vzal na vědomí informaci o přípravě výběrového řízení na novou účetní firmu
(byla rozvázána spolupráce s firmou Bohemia Finance)
Oprava termistorové ochrany kompresorů chlazení
-

VV odsunul rozhodnutí o opravě na příští zasedání. Správce haly bude požádán o
podání informace o termínech a obsahu revizních zpráv chlazení.

Reprezentace
YOG 2016 (12. – 21.2.2016)
-

VV projednal nominaci trenéra na turnaj

Rozvoj curlingu
Sportovní gymnázia
-

VV bude informovat ČOV, že v současné době svaz nevstoupí aktivně do projektu
„sportovní gymnázia“

DAP programy WCF
-

VV projednal další možnosti čerpání prostředků z programů (překlady, den
otevřených dveří, curlingový materiál, apod.)
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Dotace „Olympijská solidarita MOV – program pro trenéry“
-

VV vzal na vědomí, že přípravu programu převzal od M.Hoferky P.Winkelbauer

Juniorský curling a UZPS
Pořádání turnaje Olympic Hopes 2015
-

VV projednal možnost organizovat turnaj Olympic Hopes 2015 (žádná země
Visegradské čtyřky neprojevila o organizaci zájem). O možnosti uspořádání turnaje
byla informována SK ČSC.

Soutěže a reprezentace
Příprava Plánu akcí ČSC pro sezónu 2015/16
-

VV vzal na vědomí informaci o probíhající komunikaci s SK ČSC ohledně přípravy
plánu akcí na 2015/16

Zdravotní prohlídky hráčů
-

VV odsunul rozhodnutí ve věci návrhu ZK ČSC o lékařské způsobilosti tyto prohlídky
potvrzovat

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

