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Předmět:

40. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

11. 1. 2016 18:00 – 19:00

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:
Omluveni:

D.Šik, M.Hoferka, M.Souček, M.Vydra, O.Kašťák, J.Létal,
V.Vojtuš

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

1. 2. 2016 od 18:00 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem)

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Organizace
Pojištění odpovědnosti orgánů svazu
-

VV korespondenčně odsouhlasil nabídku firmy Renomia, a.s.

Volební valná hromada ČUS (30.1.2016)
-

za svaz se valné hromady zúčastní O.Kašťák

Curling Promo
Schválení účetní závěrky společnosti Curling Promo, s.r.o., IČ: 267 69 590, se sídlem Praha
10, Bohdalecká 1490/25, PSČ 101 00
-

předseda výkonného výboru ČSC seznámil přítomné se stavem hospodaření za
období 1.7.2014 až 30.6.2015.
Výkonný výbor ČSC schválil účetní závěrku za účetní období od 1.7.2014 do
30.6.2015 a rozhodla o převedení hospodářského výsledku – zisku ve výši 891
196,31 Kč na účet nerozděleného zisku

Soutěže a Reprezentace
Zásady přidělování repre tréninků a program podpory výkonnostního curlingu
-

VV schválil úpravu zásad (doplnění o reprezentaci pro YOG)
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Odměny trenérů týmů – účastníků kvalifikace o ZOH
-

VV schválil navýšení odměny z 10.000,- Kč na 20.000,- Kč

YOG 2016
-

VV jmennou nominaci (junioři: M.Blahovec, P.Mareš, A.Krupanská, K.Podrábská
trenér: S.Frederiksen)

Juniorský curling a UZPS
Hodnocení trenéra mládeže za rok 2015
-

VV ČSC schválil hodnocení trenéra S.Frederiksena, které bude předloženo na Český
olympijský výbor

Žádost o grant MČ Praha 11 na Olympic Hopes 2016
-

VV odsouhlasil podání žádosti o grant

Ekonomika
Žádost o investiční dotaci MŠMT ČR na rok 2016 (program 133510)
-

VV rozhodl, že požádá žádost o investici na 4 sady curlingových kamenů (tj. 64
kamenů) včetně handlů

Marketing a komunikace
Webové stránky svazu a Curling promo s.r.o.
-

VV korespondenčně odsouhlasil dodavatele nových www stránek, který odsouhlasil
zkrácení termínů dodávání průběžných úprav stránek. S dodavatele bude uzavřena
smlouva.

Marketingová agentura
-

VV rozhodl, že svaz předloží agentuře vlastní znění smlouvy o vzájemné spolupráci

Rozvoj curlingu
Seminář mixed doubles
-

VV korespondenčně schválil konání semináře pod vedením K.Kubešky
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Projednané body jednání
Organizace
Mimořádná členská schůze ČSC (15.1.2016)
-

VV projednal předložené varianty úpravy Plánu akcí 2015/16

Marketing a komunikace
Propagace penzionu Signum Laudis
-

VV setrvává na postoji svazu, že reklama komerčních a nepartnerských subjektů
nebude umístěna na oficiálních stránkách svazu

Ekonomika
Nákup odznak a vlajek ČSC
-

VV vzal na vědomí, že v roce 2016 svaz nakoupí vlajky a odznaky pro potřeby
reprezentačních týmů

Rozvoj curlingu
Trenér Brad
-

VV projednal znění smlouvy o spolupráci mezi ČSC a trenérem

