Český svaz ledního hokeje, krajské pracoviště v Olomouci

Z Á P I S ® zk
Krajské volební konference ČSLH Olomouckého kraje
Datum:

středa 25. květen 2016, 16:30 hod.

Místo:

Hesperia Hotels***, Brněnská 55, 779 00 Olomouc, salonek č. 1 /přízemí/, okres Olomouc,
Olomoucký kraj, Česká republika.

Přítomni:

- dle zapsaných prezenčních listin (tyto jsou uloženy na krajském pracovišti ČSLH v Olomouci)

1. delegáti s hlasem rozhodujícím:
1.1. předseda KVV ČSLH
1.2. místopředseda KVV ČSLH
1.3. předseda Dozorčí rady KVV ČSLH
1.4. HC Olomouc – mládež, spolek
1.5. LHK Jestřábi Prostějov, spolek
1.6. HC ZUBR Přerov
1.7. HC TJ Šternberk z. s.
1.8. HK Mladí Draci Šumperk OS
1.9. HK Hokej Šumperk 2003, o. s.
1.10. HC Uničov, z. s.
1.11. OVV ČSLH Jeseník
1.12. OVV ČSLH Olomouc
1.13. OVV ČSLH Prostějov
1.14. OVV ČSLH Přerov
1.15. OVV ČSLH Šumperk

Kamil Přecechtěl, přítomen
Pavel Sedlák, přítomen
Jaroslav Petřík, přítomen
Bc. Josef Podlaha, přítomen
Ivo Peštuka, přítomen
Petr Školoud, přítomen
Ing. Vlastimil Čepička, přítomen
Mgr. Petr Rutar, přítomen
Mgr. Petr Rutar, přítomen
Václav Přibyl, přítomen
//
Ivo Kuba, přítomen
//
//
Jan Provazník, přítomen

2. delegáti s hlasem poradním:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

VV ČSLH – viceprezident ČSLH
ČSLH, KVV ČSLH
člen Dozorčí rady KVV ČSLH
člen Dozorčí rady KVV ČSLH
člen KVV ČSLH, EK KVV
člen KVV ČSLH, KS OVV – KVV
člen KVV ČSLH, KR KVV

3. přizvaní/pozvaní hosté konference:
3.1. prezident ČSLH
3.2. generální sekretář ČSLH
3.3. předseda krajské rady OLKO ČUS
3.4. hejtman Olomouckého kraje
3.5. náměstek hejtmana Olomouckého kraje
3.6. vedoucí Odboru školství, sportu a kultury KÚ OLK
3.7. pracovník pro sport a tělovýchovu KÚ OLK
3.8. KVV ČSLH Jihomoravského kraje
3.9. KVV ČSLH Kraje Vysočina
3.10. KVV ČSLH Moravskoslezského kraje
3.11. KVV ČSLH Zlínského kraje
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Miloslav Šeba, přítomen
Zdeněk Konečný, přítomen
//
//
Ivo Horák, přítomen
Jan Trunda, přítomen
omluven

Jiří Mazal
Tomáš Sršeň

Petr Přikryl

omluven
JUDr. Tomáš Král
omluven
Martin Urban
omluven /zastoupen Ivo Kubou/ Vladimír Šimíček
omluven
Ing. Jiří Rozbořil
Mgr. Radovan Rašťák, přítomen
omluven
Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA
//
Mgr. Jan Švec
//
Pavel Kubica
Bedřich Ščerban, přítomen
omluven
Dalibor Boniatti
//
Mgr. Karel Jankovič
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Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Volba pracovního předsednictva
Schválení programu
Schválení jednacího a volebního řádu
Volba komisí (mandátové, návrhové a volební)
Zpráva o činnosti Krajského výkonného výboru ČSLH
Zpráva o hospodaření ekonomické komise Krajského výkonného výboru ČSLH
Zpráva Dozorčí rady Krajského výkonného výboru ČSLH, stanovisko
k hospodaření KVV ČSLH
Zpráva mandátové komise
Představení kandidátů na předsedu KVV ČSLH, předsedu Dozorčí rady KVV ČSLH
a jejich vystoupení
Diskuse
Volba předsedy KVV ČSLH, volba předsedy Dozorčí rady KVV ČSLH
Volba členů KVV ČSLH, volba členů Dozorčí rady KVV ČSLH
Volba delegáta s hlasem rozhodujícím na konferenci ČSLH
Schválení usnesení konference
Závěr konference

Program:
1.

Zahájení
1.1. provedl předseda KVV ČSLH – Kamil Přecechtěl v 16:30 hod.
1.2. přivítal Všechny přítomné:
 zástupce klubů/oddílů, OVV ČSLH
 pozvané hosty konference, jmenovitě:
o náměstka hejtmana Olomouckého kraje – Mgr. Radovana Rašťáka
o viceprezidenta VV ČSLH – Miloslava Šebu
o člena VV ČSLH/předsedu KVV ČSLH Kraje Vysočina – Bedřicha Ščerbana
 delegáty s hlasem poradním a další zúčastněné
1.3. Zdeněk Konečný doplnil v úvodním slovu, že Všichni přítomní obdrželi, při úvodní prezentaci, všechny
písemné materiály a dokumenty k dnes projednávaným bodům a to v ucelené, jednotné formě –
složce
„Soubor materiálů Krajské volební konference ČSLH Olomouckého
k r a j e “ a to:

Program jednání – návrh

Jednací a volební řád – návrh

Personální seznamy:
o
seznam pozvaných delegátů a hostů – schválený KVV ČSLH OLK
o
personální obsazení jednotlivých komisí konference – návrh
o
na obsazení volených orgánů KVV ČSLH OLK – návrh

Přihláška do diskuse

Usnesení bilanční krajské konference, ze dne 07/05 2014

Plán přípravy krajské volební konference ČSLH OLK

Ekonomické materiály – hospodaření KVV ČSLH OLK

Závěrečné tabulky krajských soutěží soutěžního ročníku 2015/16

Statistika okresů – materiál ČUS

2.

Volba pracovního předsednictva
2.1. návrh KVV ČSLH: Kamil Přecechtěl, Miloslav Šeba a Jan Trunda /abecedně/ a bez doplňujících návrhů
přítomných z pléna
2.2. schvalování předloženého – Pracovního předsednictva

volba - 12 - 0 – 0  schváleno
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3.

Schválení programu
3.1. návrh: dle předložených písemných materiálů a bez doplňujících návrhů přítomných z pléna
3.2. schvalování předloženého – Programu krajské volební konference

hlasování: 12 – 0 – 0  schváleno

4.

Schválení jednacího a volebního řádu
4.1. návrhy: dle předložených písemných materiálů a bez doplňujících návrhů přítomných z pléna
4.2. schvalování předloženého – Jednacího řádu krajské volební konference

hlasování: 12 – 0 – 0  schváleno
4.3. schvalování předloženého – Volebního řádu krajské volební konference

hlasování: 12 – 0 – 0  schváleno

5.

Volba komisí (mandátové, návrhové a volební)
5.1. návrh KVV ČSLH: mandátová komise: Zdeněk Konečný, Jaroslav Petřík a Mgr. Petr Rutar /abecedně/

hlasování: 11 – 0 – 1  schváleno
5.2. návrh KVV ČSLH: návrhová komise: Ivo Horák, Pavel Sedlák a Petr Školoud /abecedně/

hlasování: 11 – 0 – 1  schváleno
5.3. návrh KVV ČSLH: volební komise: ing. Vlastimil Čepička, Bc. Josef Podlaha a Jan Provazník /abecedně/

hlasování: 12 – 0 – 0  schváleno

6.

Zpráva o činnosti Krajského výkonného výboru ČSLH
přednesl Kamil Přecechtěl, předseda KVV ČSLH Olomouckého kraje:

v úvodu shrnul výsledky a závěry krajské bilanční konference ČSLH na území Olomouckého kraje, ze
dne 07/05 2014

informoval o personálním složení KVV ČSLH OLK (KVV) v období 24/05 2012 – 25/05 2016 a jeho
činnosti

popsal práci (KVV) i jednotlivých odborných komisí, spolupráci, rozsah činnosti a jednotlivé obsahy a
okruhy pravomocí v jednotlivých odborných komisí i KVV ČSLH jako takového, zmíněny počty a
termíny zasedání KVV i jednotlivých odborných komisí KVV

podána informace o situaci v mládežnických soutěžích v uplynulém období i výhled do dalších
soutěžních ročníků, hodnocení spolupráce se sousedními (KVV), zařazení jednotlivých družstev do
krajských soutěží a systém rozdělení řízení krajských soutěží mezi jednotlivými STK KVV ČSLH

představena publikační činnost ČSLH a popsány periody v pořádání školení nových TRE licence C +
mládež ČSLH a RO III. třídy ČSLH, včetně doškolených TRE licence C+ mládež ČSLH a dále RO
v krajských soutěžích a doplnil jejich počty

rámcově přiblížil spolupráci s OVV ČSLH

hodnocení účasti a konečného umístění, dílčích úspěchů výběru hráčů klubů/oddílů Olomouckého
kraje na VII. ZODM 2016 v Ústeckém kraji i akci Škoda Cup 2015 v Moravskoslezském kraji, vyzdvihl
materiální i ekonomickou výpomoc a v neposlední řadě pak velmi úzkou, dlouhodobou spolupráci
s vedením Olomouckého kraje, zdůrazněna velmi dobrá pozice a vytvoření i vlastní realizace projektu
Akademie hokejové mládeže Olomouckého kraje, v sezoně 2013/14 i nově nastartovaný projekt
Výchovy talentované mládeže ČSLH, v Olomouckém kraji v soutěžním ročníku 2015/16

jako předseda (KVV) nabyl přesvědčení, že práce Krajského výkonného výboru, po celém funkčním
období, byla velmi svědomitá, svou činností přispěl ke stabilizaci mládežnického hokeje
v Olomouckém kraji, zmínil postup mládežnických družstev Přerova na mládežnické mistrovství České
republiky SŽ a MLD v 03/2016 (i.), velký úspěch šumperského hokeje – postup do soutěže ELIOD
ELMD (ii.), a v neposlední řadě i vynikající výsledky olomouckého seniorského hokeje v soutěži TELH
(iii.), prostějovských a přerovských seniorů v soutěži WSM liga, sezony 2015/16 (iv.)

zamyslel se dále nad možností na tyto popsané výsledky navázat, s podmínkou velmi nutné, úzké
spolupráce a to kvalitní komunikací mezi jednotlivými kluby a oddíly a to v oblastech seniorských,
juniorských týmů tak i těch žákovských, kde je 100% ještě hodně co zdokonalovat
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7.

v návaznosti, na výše uvedené, pak přednesl možnou vizi práce nového Krajského výkonného výboru
se zaměřením právě tímto směrem
dalším úspěchem práce KVV a velmi kvalitní součinnosti s VV ČSLH je zastoupení Jana Trundy
v Dozorčí radě VV ČSLH, jeho osoby v komisi mládeže VV ČSLH a dále předsedy i sekretáře KVV ČSLH
jako součástí Poradním výboru VV ČSLH
v neposlední řadě přítomné informoval o zastoupení i v orgánu OLKO ČUS, konkrétně v Krajské radě a
její revizní komisi
na závěr poděkoval jednotlivým členů (KVV) i členům jednotlivých odborných komisí (KVV) i sekretáři
za vykonanou práci za celé uplynulé volebního období a popřál, nejen těmto Všem, ale i ostatním,
dalším, přímo nepojmenovaným dobrovolným pracovníkům v ledním hokeji, jen Vše dobré a hodně
štěstí v další práci

Zpráva o hospodaření ekonomické komise Krajského výkonného výboru ČSLH
7.1. přednesl Zdeněk Konečný, člen ekonomické komise KVV ČSLH Olomouckého kraje, z pověření
předsedy EK (KVV)

seznámil přítomné s personálním složením EK (KVV), popsal hlavní úkoly a rozsah činnosti dané
(ekonomické) komise i v rámci KVV ČSLH, přiblížil i systém vyhodnocování činnosti a hlavní úspěchy
v získávaných mimořádných příjmů do rozpočtu (KVV)

kompletní písemné ekonomické podklady obdrželi delegáti v materiálech v dokumentaci při dnešní
prezenci

EK KVV hodnotí kladně kvalitní spolupráci s předsedou Dozorčí rady Jaroslavem Petříkem a dále
sekretářem ČSLH OLK, se kterými min. 1-2x měsíčně zpracovávají kompletní ekonomické podklady pro
jednání Krajského výkonného výboru

8.

Zpráva Dozorčí rady Krajského výkonného výboru ČSLH, stanovisko k hospodaření KVV ČSLH
8.1. Jaroslav Petřík, předseda Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje (DR)

popsal hlavní úkoly a rozsah činnosti (DR), které vycházejí ze Stanov ČSLH, v jejich platném znění

DR se scházela pravidelně 3-4x ročně, předseda Dozorčí rady se pravidelně zúčastnil zasedání KVV
ČSLH Olomouckého kraje a konstatuje, že práce s jednotlivými členy KVV i sekretářem krajského
pracoviště ČSLH byla, hned od úvodu a i po celou jeho dobu, připravena velmi dobře a je na kvalitní
úrovni, písemné materiály jsou pro (DR) pravidelně sestavovány a připravovány a spolupráce je tak
hodnocena kladně a bez připomínek

předseda (DR) pravidelně, spolu s ekonomickou komisí KVV ČSLH, provádí kompletní kontrolu
evidence týmů v jednotlivých krajských soutěžích, příspěvků na činnost Okresních výkonných výborů
ČSLH i KVV Olomouckého kraje v aktuálním kalendářním roce i v letech předchozích, dále každoročně
provádí kontrolu celého majetku a vybavení krajského pracoviště ČSLH, písemný výstup je periodicky
připraven k projednání KVV ČSLH a dále zasílán i Dozorčí radě ČSLH

poukázal, že Všechny zúčtované doklady jsou v souladu s vnitřními směrnicemi schválenými VV ČSLH
a přijatými usneseními/rozhodnutí KVV ČSLH

(DR) prohlašuje, že neshledala žádné pochybení ani prodlení ze strany KVV ČSLH a konstatuje, že výše
citované prostředky byly rozeslány v souladu, dle dotačního řádu ČSLH a dále dle rozhodnutí KVV
ČSLH Olomouckého kraje

9.

Zpráva mandátové komise
9.1. předseda mandátové komise – Mgr. Petr Rutar informoval Všechny přítomné o účasti na dnešní
krajské volební konferenci ČSLH Olomouckého kraje a provedené kontrole doručených/předaných
delegačních lístcích, v souladu s dnes schválením zněním Jednacího řádu a jeho článkem 6.:




delegáti z hlasem rozhodujícím
delegáti s hlasem poradním
hosté konference


pozvaných 12 přítomno 12
pozvaných 07 přítomno 04
pozvaných 11 přítomno 3

resumé 100,00 %
resumé 57,14 %
resumé 27,27 %

konstatováno – usnášení schopnost dnešní krajské volební konference
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10. Představení kandidátů na předsedu KVV ČSLH, předsedu Dozorčí rady KVV ČSLH a jejich vystoupení
10.1. Jan Trunda, v abecední pořadí, přednesl kandidátní listinu obdržených návrhů a jednotlivé požádal o
stanovisko, příp. představení se přítomných včetně vize své možné profesní činnosti:

post – předseda Krajského výkonného výboru /abecedně/:
A.
Ivo Peštuka, vzdal se kandidatury
B.
Kamil Přecechtěl, potvrdil svou kandidaturu
C.
Pavel Sedlák, vzdal se kandidatury


A.

post – předseda Dozorčí rady Krajského výkonného výboru:
Jaroslav Petřík, potvrdil svou kandidaturu

11. Diskuse


Bedřich Ščerban

detailně přiblížil projekt Výchova talentované mládeže ČSLH, který byl spuštěn ve Všech
krajích ČR na začátku sezony 2015/16

nabídl pohled zpět, do jeho přípravy, přiblížil jeho průběh a doplnil jeho dílčí, roční hodnocení

velmi ocenil účast na dnešním jednání i z řad zástupců vedení Olomouckého kraje a
konstatoval, že i tímto je podtržena výborná spolupráce ledního hokeje a krajské samosprávy
OLK, kterou upřímně a rád kvituje

poděkoval členům KVV ČSLH za spuštění i vlastní realizaci tohoto projektu a
v neposlední řadě, i přítomnému zástupci Olomouckého kraje i samosprávy za součinnost,
úzkou koordinaci i vlastní podporu a požádal o další prohloubení v novém ročníku, i
v návaznosti na uskutečnění společné, osobní jednání v sídle KÚ OLK, dne 02/02 2016



Mgr. Radovan Rašťák

v úvodu poděkoval za pozvání na dnešní zasedání

přiblížil otázku přípravy i vlastní realizace reprezentace sportovců i členů realizačních týmů na
VII. ZODM 2016 v Ústeckém kraji

popsal nově přijatá pravidla grantové politiky KÚ OLK

vyzval přítomné k průběžnému zasílání námětů, připomínek a názorů na tyto vypsané tituly i
jejich stanovených podmínek, do 09/2016

detailně informoval o uskutečněné podpoře zimních stadionů i klubů a oddílů v Olomouckém
kraji – v posledním období

popsal dílčí, dosažené úspěchy reprezentací na ZODM/LODM

informoval o plánu vypsání grantů, ve spolupráci s ČOV, ve výši cca 4 mil Kč – v období
06-07/2016 a vyzval k aktivnímu zapojení a to jak TJ a SK, tak i sportovních svazů

poblahopřál nově zvolenému předsedovi KVV ČSLH a poděkoval za dosavadní součinnosti i
práci v ledním hokeji a těší se na další úzkou, kvalitní spolupráci v novém volebním období,
nejen při akci ZODM, ale v každodenní práci ve sportovní oblasti a hnutí v Olomouckém kraji

dále zmapoval přípravu i průběžné sledování činnosti akademie hokejové mládeže
Olomouckého kraje a jeho pilotního projektu v soutěžním sezoně 2013/14 i nastartovaný
nový, celorepublikový projekt VTM ČSLH ročníku 2015/16



Miloslav Šeba

upřímně poděkoval celému KVV ČSLH v jeho uplynulém volebním období i sekretáři
za celkovou činnost v ledním hokeji nejen na území Olomouckého kraje

hodnocení činnosti v kontextu mezi Všemi 14 KVV ČSLH v ČR, zapojení do struktury ČSLH

popsal neustále se zvyšující se význam krajů /VTM, registrační střediska, atd./, silnější image
krajů v ČR, požádal o navázání činnosti z minulosti a další prohlubování spolupráce s ČSLH a
KÚ OLK

přiblížil přítomným obsáhlou diskusi v hokejovém hnutí na téma *výchovné* v ledním hokeji

informoval o plánu přípravy Konference ČSLH

velmi kladně ocenil součinnost nejen s představiteli ČSLH, v jednáních, které jsou vedena
nepřetržitě a konfrontace je každý měsíc prezentována na půdě ČSLH, ale hlavně kvitoval úzký
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kontakt s představiteli zvolených zástupců vedení samosprávy Olomouckého kraje, tak i
zaměstnanců z řad Krajského úřadu
kvituje účast náměstka hejtmana na dnešním jednání, které jen potvrzuje výbornou,
nastartovanou a hlavně nepřetržitě fungující, komunikaci mezi ČSLH/KVV ČSLH KÚ OLK, která
zjevně nemá v ČR obdoby
z prozatím uspořádaných krajských volebních konferencí ČSLH je to první případ a za toto
poděkoval Kamilovi Přecechtělovi i Zdeňkovi Konečnému a doplnil, že jejich práci pravidelně
v kraji profesně sleduje a kladně i hodnotí
dále poděkoval zástupci Olomouckého kraje za pomoc a spolupráci v ledním hokeji a
koordinaci pomoci ve sportu

Kamil Přecechtěl poděkoval za kladná, hodnotící slova a Všechny přednesené příspěvky v diskusi a dále
konstatoval, že po vyčerpání Všech došlých příspěvků, připomínek a žádostí, předsedajícím tento bod dnešního
zasedání je tímto ukončen a uzavírá jej.

12. Volba předsedy KVV ČSLH, volba předsedy Dozorčí rady KVV ČSLH
12.1. Jan Trunda předal slovo volební komisi
12.2. Bc. Josef Podlaha provedl volbu v její první část – aklamací přítomných delegátů s hlasem
rozhodujícím kraje
12.3. schvalování předloženého: /návrh/ post – předseda Krajského výkonného výboru:

Kamil Přecechtěl

hlasování: 11 – 0 – 1  schváleno
12.4. schvalování předloženého: /návrh/ post – předseda Dozorčí rady Krajského výkonného výboru:

Jaroslav Petřík

hlasování: 11 – 0 – 1  schváleno
12.5. oba nově zvolení poděkovali Všem přítomným za důvěru a hlasy

13. Volba členů KVV ČSLH, volba členů Dozorčí rady KVV ČSLH
13.1. Jan Trunda vyzval oba nově zvolené k sestavení návrhů kandidátek a předal opětovně slovo volební
komisi
13.2. Bc. Josef Podlaha provedl volbu v její druhé části – aklamací přítomných delegátů s hlasem
rozhodujícím kraje
13.3. schvalování předloženého: /návrh/ posty – členové Krajského výkonného výboru:

Ivo Horák

Lubomír Kolařík

Mgr. Petr Rutar

Pavel Sedlák

Jan Trunda

Aleš Verlík

hlasování: 10 – 0 – 2  schváleno
13.4. schvalování předloženého: /návrh/ posty – členové Dozorčí rady Krajského výkonného výboru:

Petr Školoud, před hlasováním, doplnil personální návrh – Ing. Michal Bernat

/dodatečný návrh před projednáním voleb/ hlasování: 11 – 0 – 1  schváleno




Ing. Michal Bernát
Václav Přibyl
hlasování: 11 – 0 – 1  schváleno

13.5. Bc. Josef Podlaha – volební komise konstatuje naplnění tohoto bodu jednání a volbu orgánů
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14. Volba delegáta s hlasem rozhodujícím na konferenci ČSLH
14.1. návrh KVV předložil Jan Trunda, člen pracovního předsednictva  Kamil Přecechtěl, dle předložených
písemných materiálů, žádné nové návrhy nebyly z pléna předloženy
14.2. termínu konání Konference ČSLH 18/06 2016, od 11:00 hod., Corinthia Hotel Praha, Kongresová 1,
Nusle, 140 00 Praha 4 a o klíči k volbě delegátů (každý KVV ČSLH - 1 delegát)




návrh delegáta s hlasem rozhodujícím na Konferenci ČSLH za Olomoucký kraj
Kamil Přecechtěl
hlasování: 12 – 0 – 0  schváleno

15. Schválení usnesení konference
15.1. předseda návrhové komise Petr Školoud informoval Všechny přítomné o průběžně
sestavovaném/zpracovávaném návrhu na přijetí usnesení – pro delegáty s hlasem rozhodujícím
dnešní krajské volební konference ČSLH Olomouckého kraje
15.2. včetně zakomponování Všech přijatých doplňujících a pozměňujících příspěvků v diskusi, přednesl,
z pověření předsedy návrhové komise – Zdeněk Konečný:



návrh usnesení z dnešního jednání
hlasování: 12 – 0 – 0  schváleno

16. Závěr konference
16.1. provedl předsedající Kamil Přecechtěl, který poděkoval Všem za vysokou účast, popřál do další práce
přítomným hostům, členům KVV, členům Dozorčí rady, klubům a oddílů, členům OVV ČSLH i ostatním
hodně zdaru v další práci, profesně i soukromě spokojenost, jen a pouze úspěchy a v 17:30 hod.
prohlásil jednání, dnešní krajské volební konference, za ukončené a pozval všechny za slavnostní
připravené občerstvení.
Přílohy:
I. Usnesení krajské volební konference.
V Olomouci dne: 25/05 2016
Zápis provedl: Zdeněk Konečný, v. r., sekretář
Zápis ověřil/odsouhlasil: Kamil Přecechtěl, předseda KVV ČSLH, v. r.
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