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Krajská volební konference Českého svazu ledního hokeje z.s.
Olomouckého kraje
st – 25/05 2016, Olomouc, Olomoucký kraj, Česká republika

Usneseni z krajské volební konference
Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje:
1. Krajská volební konference – bere na vědomí:
1.1. přednesenou zprávu o činnosti Krajského výkonného výboru ČSLH Olomouckého kraje za
uplynulou část funkčního období 05/2014 - 05/2016 předsedou KVV ČSLH Kamilem
Přecechtělem
1.2. předloženou zprávu o hospodaření a kompletní ekonomická data Krajského výkonného
výboru ČSLH Olomouckého kraje za uplynulou část funkčního období 05/2014 - 05/2016 –
zpracovanou předsedou ekonomické komise KVV ČSLH Ivo Horákem, přednesenou
sekretářem ČSLH Olomouckého kraje Zdeňkem Konečným a doplněnou předsedou KVV
ČSLH Kamilem Přecechtělem
1.3. přednesené stanovisko k hospodaření Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje za uplynulou
část funkčního období 05/2014 - 05/2016 – přednesenou předsedou Dozorčí rady KVV
ČSLH Jaroslavem Petříkem
1.4. informaci o odstoupení Ing. Petra Zachara z postu člena KVV ČSLH a předsedy disciplinární
komise, ke dni 01/07 2014.
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2. Krajská volební konference – schvaluje:
2.1. volbu pracovního předsednictva krajské volební konference v personálním složení, pp.
 Kamil Přecechtěl
 Jan Trunda
 Miloslav Šeba
2.2. volbu mandátové komise krajské volební konference v personálním složení, pp.




Zdeněk Konečný
Jaroslav Petřík
Mgr. Per Rutar

2.3. volbu návrhové komise krajské volební konference v personálním složení, pp.:




Ivo Horák
Pavel Sedlák
Petr Školoud

2.4. volbu volební komise krajské volební konference v personálním složení, pp.:




Ing. Vlastimil Čepička
Bc. Josef Podlaha
Jan Provazník

2.5. program zasedání a dále jednací i volební řád dnešní krajské volební konference, dle
předložených písemných podkladů delegátům a hostům dnešního zasedání
2.6. volbu nového předsedy Krajského výkonného výboru ČSLH Olomouckého kraje, kterým byl
zvolen pan
 Kamil Přecechtěl
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3. Krajská volební konference – schvaluje:
3.1. volbu nového Krajského výkonného výboru ČSLH Olomouckého kraje ve složení pp. :







Ivo Horák
Lubomír Kolařík
Mgr. Petr Rutar
Pavel Sedlák
Jan Trunda
Aleš Verlík

3.2. volbu nového předsedy Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje, kterým byl zvolen pan
 Jaroslav Petřík
3.3. volbu nové Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje ve složení pp. :
 Ing. Michal Bernat
 Václav Přibyl
3.4. volbu delegáta s hlasem rozhodujícím na Konferenci ČSLH, dne 18/06 2016, kterým byl
zvolen pan
 Kamil Přecechtěl
3.5. zasílá následující návrhy do VV ČSLH na volební Konferenci ČSLH, pp.:
 Tomáš Král, post Prezident ČSLH
 Miroslav Rákosník, post předseda Dozorčí rady ČSLH
 Jan Trunda, post člen Dozorčí rady ČSLH
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4. Krajská volební konference – ukládá:
4.1. vyhodnotit příspěvky přednesené v diskusi a přijaté závěry zveřejnit poté na webu KVV
ČSLH OLK a to zejména k bodům:








Bedřich Ščerban, člen VV ČSLH a předseda KVV ČSLH Kraje Vysočina- vydaření
plynulého rozjezdu projektu Výchovy talentované mládeže ČSLH na území OLK,
pokračovat v dalších etapách této kladně hodnocené činnosti, prohloubit velmi dobře
nastartovanou spolupráci s kluby a oddíly, státní správou a samosprávou, šířit hlavní
myšlenky tohoto projektu
Kamil Přecechtěl, předseda KVV ČSLH OLK – pokračování v kontinuitě práce mezi
jednotlivými odbornými komisemi, součinnosti zvolených členů KVV ČSLH a navázání
na, již velmi dobrou, spolupráci se složkami ČSLH /VV i Sportovního oddělení/,
sousedními KVV ČSLH a dále se zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje - pokračovat v práci
projektu Akademie hokejové mládeže klubů a oddílů Olomouckého kraje, projektu
Výchova talentovaného mládeže /VTM/ ČSLH v OLK, koordinovat svou činnost
s Krajským úřadem Olomouckého kraje – na úrovni klubové práce i vlastní činnosti
KVV ČSLH – při tvorbě i vlastní reprezentace sportovců Olomouckého kraje, aktivně
využívat vyhlášené granty KÚ OLK, aktivně dlouhodobě spolupracovat na technických
parametrech celého vyhlášeného grantového programu KÚ OLK
Miloslav Šeba, viceprezident VV ČSLH – navázat na dosavadní dosažené sportovní,
organizační a hlavně koncepční průběžné výsledky, další zvýšení důležitosti ČSLH na
krajské úrovni /VTM, registrační střediska ČSLH, atd./, podporu státní správy a
samosprávy v ledním hokeji, šířit dále myšlenky, plány, vize, cíle a úspěchy ČSLH a
ledního hokeje mezi hokejovou veřejnost

1.2. nově zvolenému Krajskému výkonnému výboru  ustavit bez prodlení příslušné odborné
komise, zahájit jejich aktivní, dlouhodobě koncepční, práci a současně iniciovat jednání k
zajištění kvalitních krajských soutěží s účastí Všech přihlášených týmů z klubů a oddílů
Olomouckého kraje
1.3. předsedovi nově zvoleného Krajského výkonného výboru oznámit složení nového KVV
ČSLH Olomouckého kraje  příslušným orgánům ČSLH, ČUS a vedení Olomouckého kraje
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5. Krajská volební konference – ukládá:
1.1. nově zvolenému Krajskému výkonnému výboru  dále spolupracovat se sousedními KVV
při přípravě i vlastním řízení jednotlivých krajských soutěží ve všech věkových kategorií a
uspořádání předsezonního aktivu, po dohodě s územně sousedícími KVV ČSLH – ve
společných krajských soutěžích
1.2. nově zvolenému Krajskému výkonnému výboru  pokračovat v průběžném získávání
finančních i materiálních prostředků pro činnost klubů a oddílů Olomouckého kraje, dále i
k reprezentaci sportovců Olomouckého kraje - v projektu VTM ČSLH v jeho dalších
sezonách, ročnících a v neposlední řadě i reprezentantům Olomouckého kraje na Zimní
olympiádě dětí a mládeže v roce 2018 v Pardubickém kraji.

Návrhová komise (členové), pp.:
o Ivo Horák, v. r., člen
o Pavel Sedlák, v. r., člen
o Petr Školoud, v. r., předseda

Český svaz ledního hokeje
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 93 Praha 9
e-mail: office@czehockey.cz

Olomoucký KVV ČSLH
Tel.: +420 211 158 000
Fax: +420 211 158 031
www.cslh.cz

Na Střelnici 1337/41
779 00 Olomouc
e-mail: ks-olomoucky@cslh.cz

Fax: +420 585 203 894
www.olomouckykraj.cslh.cz

