Český svaz ledního hokeje-Olomoucký kraj
Na Střelnici 1337/41 779 00 Olomouc

ZÁPIS
Hodnotící konference ČSLH OLK konané dne 31.5.2018
v zasedacím sále Hotelu Hesperia

1.Zahájení
Zahájení hodnotící konference ČSLH OLK provedl předseda KVV OLK p.Kamil
Přecechtěl,přivítal všechny přítomné delegáty a hosty.
2.Procedurální záležitosti
a/Jednací řád-předložený jednací řád hodnotící konference ČSLH OLK byl schválen
přítomnými delegáty bez doplňků a připomínek
b/Program- předložený program hodnotící konference ČSLH OLK byl schválen přítomnými
delegáty bez doplňků a připomínek
c/Volba pracovního předsednictva-navržení členové pracovního předsednictva hodnotící
konference ČSLH OLK byli schváleni přítomnými delegáty:
Přecechtěl Kamil

-předseda KVV OLK

Trunda Jan

-delegát za TJ HC Šternberk

Sedlák Pavel

-zastupující sekretář OLK

d/Volba mandátové komise- navržení členové mandátové komise hodnotící konference
ČSLH OLK byli schváleni přítomnými delegáty:
členové

-Mgr. Petr Rutar

-delegát za HC MD Šumperk

-Jan Provazník

-delegát za OVV Šumperk
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e/Volba návrhové komise- navržení členové návrhové komise hodnotící konference ČSLH
OLK byli schváleni přítomnými delegáty:
členové

-Aleš Verlík

-člen KVV OLK

-Lubomír Kolařík

-člen KVV OLK

f/Volba zapisovatele
Navržený zapisovatel hodnotící konference ČSLH OLK p.Pavel Sedlák,delegát za KVV OLK ,byl
schválen přítomnými delegáty.
3.Zpráva o činnosti KVV OLK za období 2016/17,2017/18:
Zprávu o činnosti KVV OLK přednesl předseda KVV OLK p.Kamil Přecechtěl. Zaměřil se na
hodnocení činnosti KVV OLK za období 2016-17 a 2017-2018.Představil členy KVV a jejich
zařazení na funkce předsedů odborných komisí.Představil i předsedu dozorčí
komise.Informoval delegáty o zdravotní neschopnosti p. Zdeňka Konečného a vyřešením
situace nastupivším zastupujícím sekretářem p .Pavlem Sedlákem.Zhodnotil práci TMK
komise,projekt VTM a v neposlední řadě spokojenost s vystoupením na ZODM kde
Olomoucký hokejový výběr 2003 vybojoval konečné 5.místo . Spokojenost s prací byla
vyslovena předsedovi STK p.Verlíkovi,předsedovi KR p.Sedlákovi,předsedovi DK p.Kolaříkovi a
v neposlední řadě předsedům p.Rutarovi,p.Trundovi a p.Přecechtělovi.Všechny komise plnily
zadané úkoly bez problémů a zabezpečily zdárné průběhy sezon 2016/17,2017/18.
P.Trunda jako předseda komise pro spolupráci s okresy informoval delegáty,že pracuje
defakto jediný okresní výbor a to Olomoucký.Ostatní okresy nevykazují téměř žádnou
činnost.
4/Zpráva Dozorčí komise
P.Petřík přednesl zprávu jako předseda dozorčí komise a informoval delegáty že všechna
jednání KVV kterým byl přítomen byla vedena dle schválených stanov.Konstatoval že dozorčí
rada nemá žádné výhrady a připomínky k činnosti KVV.
¨
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5/Zpráva o hospodaření KVV OLK
Zprávu přečetl za omluveného předsedu p.Horáka p.Přecechtěl. Ekonomická komise se
setkávala 1-2 krát za měsíc,kde byla prováděna kontrola, odsouhlasení finančních prostředků
a následné zaúčtování dokladů. Před případným zaúčtováním byl doklad podepsán
předsedou příslušné odborné komise a až poté potvrdil parafou předseda ekonomické
komise a dále sekretář a předseda kraje. Po ukončení jednotlivých akcí, jako byly školení,
semináře a soustředění hokejových výběrů VTM ČSLH, byla taktéž provedena kontrola všech
obdržených dokladů.
Za Olomoucký kraj, je průběžně, pro ekonomický úsek ČSLH v průběhu celého období,
sestaven kompletní sumarizační přehled startujících družstev v jednotlivých krajských
soutěžích.
Dále ekonomická komise zpracovává podkladový materiál pro agendu příspěvků ČSLH na
činnost OVV ČSLH a v neposlední řadě také na nově vyškolené rozhodčí a trenéry.
Po ukončení soutěžních ročníků je vždy provedeno vyúčtování složených vkladů hokejových
klubů na základě obdržených podkladů od STK a DK KVV.
V kalendářním roce 2017/18 se nám podařilo získat finanční prostředky z vnitřního grantu
OLKO ČUS. V jednání je dále podpora VTM ČSLH v OLK pro sezonu 2018/19 z prostředků KÚ
OLK.
Kompletní ekonomická data jsou na sekretariátu KVV OLK pro delegáty připraveny
k nahlédnutí
6/Zpráva mandátové komise hodnotící konference
Zprávu mandátové komise přednesl její předseda p.Petr Rutar a konstatoval,že bylo pozváno
celkem 12 delegátů, z toho 7 delegátů zástupců klubů,2 zástupci OVV,předseda a
místopředseda KVV,předseda dozorčí rady s hlasem rozhodujícím.Dále byli pozváni hosté jak
z krajského úřadu,tak i z VV ČSLH a média.Celkem je tedy přítomno 11delegátů-omluven 1
delegát.
Konstatoval tedy,že na základě uvedené účasti delegátů na hodnotící konferenci KVV ČSLH
OLK je schopna se usnášet.
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7/Diskuze
V diskuzi vystoupil p.Marek Černošek k tématu školení nových trenérů LH,Odpověděl
p.Přecechtěl,že zatím nebyly materiály ze svazu na KVV doručeny,nicméně v diskuzi více
rozebráno,ale zatím pouze informace od p.Přecechtěla a pana Trundy.
Pan Trunda navrhl p.Přecechtěla jako delegáta na konferenci ČSLH do Prahy. Delegáti
hlasovali jednomyslně pro.
8/Zpráva návrhové komise
Návrhová komise konstatuje,že konference proběhla dle stanoveného programu,bere na
vědomí zprávu o činnosti jednotlivých komisí KVV ČSLH OLK,zprávu dozorčí rady
p.Petříka,zprávu mandátové komise,zprávu o hospodaření KVV OLK a schvaluje delegáta
s hlasem rozhodujícím za OLK pana Kamila Přecechtěla.
Všichni delegáti schválili usnesení konference
9/Závěr hodnotící konference
Na závěr hodnotící konference ČSLH OLK vystoupil předseda KVV OLK
p.Přecechtěl,poděkoval všem přítomným za účast na dnešní hodnotící konferenci ČSLH OLK
a popřál mnoho úspěchů v další práci i v osobním životě.
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