Zápis ze schůze číslo 23 / 2015 ® zk

Krajský výkonný výbor
Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje

Datum:
Místo:

pátek 1 6 . ř í j e n 2 0 1 5 , 1 3 : 0 0 h o d .
zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 1337/41,
Olomoucký kraj, ČR.

Přítomni:

Ivo Horák, Kamil Přecechtěl, Mgr. Petr Rutar, Jan Trunda.

Stálí hosté:

Zdeněk Konečný, Jaroslav Petřík.

Přizvaní hosté:

Aleš Verlík, k bodu 2.

Omluveni:

Petr Přikryl, Pavel Sedlák.

Nepřítomni:

//.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod, zahájení.
STK a DK KVV personální doplnění, zodpovědnost v KVV ČSLH (K. Přecechtěl).
Kontrola plnění úkolů zápisu KVV ČSLH číslo 22/2015 (K. Přecechtěl, Z. Konečný).
Informace předsedy KVV (K. Přecechtěl).
Informace předsedů jednotlivých odborných komisí a Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje.
Informace sekretáře (Z. Konečný).
VTM ČSLH 2015/16 – OLK(K. Přecechtěl, Mgr. Petr Rutar).
Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání.
Závěr.

Zápis KVV ČSLH Olomouc 23/2015

Strana 1 (celkem 9)
Vytvořil Zdeněk Konečný

olomouckykraj.cslh.cz, www.olomouckyhokej.cz

pá - 16/10 2015

Program:
1.

Úvod, zahájení



2.

předseda KVV Kamil Přecechtěl přivítal všechny dnes přítomné, zahájil dnešní, v pořadí dvacáté třetí
zasedání KVV ČSLH, představil hlavní body dnešního jednání a v 13:15 hod. jej i zahájil, po schválení
předneseného programu (členy KVV) přistoupeno k projednání
Zdeněk Konečný v úvodu předal materiály ČSLH, dnes nepřítomným předáno individuálně a dále
tlumočil obdržené omluvy z dnešního zasedání

STK a DK KVV – personální doplnění, zodpovědnost v KVV ČSLH







Kamil Přecechtěl informoval o současném stavu a požádal o stanovisko Všechny přítomné
Zdeněk Konečný v úvodu předložil aktualizovaný adresář jednotlivých odborných komisí KVV ČSLH, dle
závěrů posledních schůzí i odsouhlasení před startem soutěžního ročníku 2015/16 – členům KVV ČSLH
Kamil Přecechtěl navrhl doplnění složení DK KVV o Všechny členy STK KVV
Mgr. Petr Rutar přednesl alternativu podaného návrhu
proběhla diskuse
Závěr:

KVV schvaluje nové personální složení DK KVV, pp. Pavel Sedlák
/předseda/, Mgr. Petr Rutar a Aleš Verlík /členové/ (i.), po dobu nemoci
předsedy DK KVV bude o průběhu činnosti a vydaných rozhodnutích DK
KVV informovat členy KVV ČSLH na zasedání KVV ČSLH, její člen – Mgr.
Petr Rutar (ii.), s účinností od 16/10 2015 (iii.), usnesení schváleno Všemi
přítomnými hlasy, dle předložené a přednesené informace a důvodové
zprávy okomentované předkladatelem, Všemi přítomnými hlasy (4 – 0 – 0).




Mgr. Petr Rutar požádal přítomné o schválení účasti /pravidelného hosta/ na zasedání sekretáře
zasedání budou probíhat na ZS Přerov





Zdeněk Konečný předložil v písemné podobě dopis HOK – HC ZS Přerov, ze dne 31/08 2015
toto dále okomentoval – Kamil Přecechtěl
proběhla diskuse přítomných



Závěr:

KVV bere na vědomí obdrženou žádost HOK – HC Zubr Přerov, ve věci
návrhu kooptace nového člena KVV ČSLH (i.), konstatuje, že současné
složení KVV ČSLH OLK nebude personálně nově doplňovat (ii.) a dále
informuje HOK – HC Zubr Přerov, že předmětný HOK má své zastoupení
v jednotlivých odborných komisí KVV ČSLH (iii.) a v neposlední řadě i
v projektu VTM ČSLH 2015/16 – OLK trenéry ledního hokeje (iv.), usnesení
schváleno Všemi přítomnými hlasy, dle předložené a přednesené informace
a důvodové zprávy okomentované přítomnými, Všemi přítomnými hlasy
(4 – 0 – 0).

úkol 2015/23/01
informovat HOK – HC Zubr Přerov o přijatém usnesení KVV ČSLH – ve věci zaslané žádosti o kooptaci
nového člena KVV ČSLH OLK
Zodpovídá:
Zdeněk Konečný
Termín:
11/2015.
3.

Kontrola plnění úkolů zápisu KVV ČSLH číslo 22/2015
Provedl Zdeněk Konečný:
ú k o l 2 0 1 1 / 3 4 / 0 6 – t r vá
zjistit možnost každoročního získání i čerpání příspěvku/dotace na soustředění a akce Výběrů hráčů
VTM ČSLH 2015/15 – OLK, pořádané KM KVV ČSH OLK – od orgánů státní správy a samosprávy.
Zodpovídají: Ivo Horák, Jan Trunda
Termín:
průběžně.

Zdeněk Konečný, v návaznosti na přijaté usnesení poslední schůze KR OLKO ČUS navrhl podání
interního grantu číslo 2015 – 02.


Závěr:

KVV schvaluje podání vnitřního grantu číslo 2015 – 02 vyhlášeným KR
OLKO ČUS, Všemi přítomnými hlasy, dle předložené a přednesené
informace a důvodové zprávy okomentované předkladatelem, Všemi
přítomnými hlasy (4 – 0 – 0).
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úkol 2015/23/02
zpracovat žádost – Vnitřní grant OLKO ČUS číslo 2015/02, v intencích zadání kalendářního roku 2015.
Zodpovídá:
Ivo Horák, Zdeněk Konečný, Mgr. Petr Rutar
Termín:
10/2015.
úkol 2015/23/03
podat, předat – Vnitřní grant číslo 2015 – 02, vyhlášený KR OLKO ČUS v intencích zadání pro
kalendářní rok 2015, zpracovaný EK KVV ČSLH.
Zodpovídá: Zdeněk Konečný
Termín:
10/2015.
ú k o l 2 0 1 2 / 0 1 / 0 2 – t r vá
vykonávat svůj zvolený mandát – člen KVV ČSLH přesně, dle článku 12 – Stanov ČSLH, včetně členů
Dozorčí rady KVV ČSLH.
Zodpovídají: všichni členové KVV ČSLH a Dozorčí rady
Termín:
průběžně.
úkol 2015/23/04
zpracovat a na další schůzi i předložit statistiku skutečné účasti jednotlivých členů KVV ČSLH na
zasedání KVV ČSLH v celém volebním období.
Zodpovídá: Zdeněk Konečný
Termín:
11/2015.
ú k o l 2 0 1 3 / 1 0 / 0 6 – t r vá
doručit Všechny doklady za řádný měsíc s podpisem předsedy komise KVV nejpozději předposlední den
v měsíci, sekretáři k vyúčtování a zaúčtování.
Zodpovídají: Všichni předsedové jednotlivých odborných komisí
Termín:
průběžně.
ú k o l 2 0 1 3 / 1 1 / 0 6 – t r vá
provést průběžnou interní kontrolu KR KVV při řízení utkání RO, včetně plnění delegací i
administrativních povinností RO k ZU a utkáních jako takových a zpracovanou analýzu poté předložit
k projednání na zasedání KVV ČSLH.
Zodpovídá: Petr Přikryl
Termín:
do 06/08 2015 – písemně rozeslat.
ú k o l 2 0 1 3 / 1 1 / 0 8 – t r vá
vyřešit předmětnou kauzu /RO Václav Gebauer, Studénka/, původně adresovanou a projednanou
na schůzi DK KVV – odmítnutí úhrady udělení FP a o výsledku podat zprávu na zasedání KVV ČSLH
OLK.
Zodpovídá: Petr Přikryl
Termín:
do 06/08 2015 – písemně rozeslat.
ú k o l 2 0 1 4 / 1 4 / 1 1 – t r vá
povinnost úhrady restů RO nejpozději na předsezonních seminářích RO, v opačném případě nesmí být
RO vůbec připuštěn do soutěží a delegován na žádné utkání.
Zodpovídá: Petr Přikryl
Termín:
09/2014.
ú k o l 2 0 1 4 / 1 5 / 1 2 – t r vá
Projednat, na společném zasedání KR KVV JMK, MSK, OLK a ZLK, splatnost udělených FP a
evidovaných restů vůči KVV ČSLH OLK a provést jejich kompletní úhradu.
Zodpovídá:
Petr Přikryl
Termín:
09/2014.
ú k o l 2 0 1 5 / 2 1 / 0 5 – t r vá
na jednání KR KVV projednat obdrženou korespondenci Všech RO /výtky a odvolání k vydaným
rozhodnutím STK a DK KVV/, přijmout rozhodnutí a písemně informovat původní adresáty.
Zodpovídá: Petr Přikryl
Termín:
do 15/06 /2015.
ú k o l 2 0 1 5 / 2 1 / 0 6 – t r vá
na jednání STK, příp. DK KVV projednat obdrženou korespondenci /žádosti HOK – výtky a odvolání
k vydaným rozhodnutím STK a DK KVV/ obou HOK, přijmout rozhodnutí a písemně informovat původní
adresáty.
Zodpovídá: Pavel Sedlák Mgr. Petr Rutar
Termín:
do 15/06 /2015 do 31/10 2015.
úkol 2015/23/05
písemně vyzvat předsedu KR KVV a člena KVV ČSLH – Petr Přikryl k podání písemné informace ke
způsobu, formě a termínu vyřešení dlouhodobě zadaných a nesplněných úkolů.
Zodpovídá: Zdeněk Konečný
Termín:
do 22/10 2015.
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úkol 2015/23/06
písemně zaslat, předložit – členům KVV ČSLH kompletní finální výstup k zadaným a nesplněným,
dlouhodobým úkolům – člena KVV ČSLH, předsedy KR KVV – Petr Přikryl, viz seznam výše.
Zodpovídá: Petr Přikryl
Termín:
do 29/10 2015.
úkol 2015/23/07
písemně zaslat, předložit kompletní výstup seminářů a školení RO /sportovní i ekonomickou stránku/
pořádaných KR KVV, v sezoně 2015/16.
Zodpovídá: Petr Přikryl
Termín:
do 29/10 2015.
úkol 2015/22/01 – splněn
vyzvat členy RT Výběrů 2000-2001 o zaslání aktualizované DPP za činnost v sezoně 2014/15, do týdne,
po této době bude nárok promlčen.
Zodpovídal: Zdeněk Konečný
Zdeněk Konečný informoval o písemné výzvě, ze dne 11/08 2015, požadovaná zpětná vazba dodatečně
obdržena a vyplacena BÚ, dne 04/10 2015, celá věc tedy i kladně finálně uzavřena.
úkol 2015/22/02 – splněn
vyúčtovat aktualizované a doručené DPP za činnost v sezoně 2014/15.
Zodpovídali: Ivo Horák, Kamil Přecechtěl
úkol 2015/22/03 – splněn
písemně připravit personální, sportovní, programovou, termínovou, lokalizační a ekonomickou stránku
VTM ČSLH sezony 2015/16 na území OLK.
Zodpovídal: Mgr. Petr Rutar
Písemný výstup z KR KVV předložil – Mgr. Petr Rutar.
úkol 2015/22/04 – splněn
svolat aktiv klubů a oddílů k projektu VTM ČSLH sezony 2015/16 na území OLK – v termínu st 12/08
2015, cca 09:00 hod., v Olomouci.
Zodpovídal: Mgr. Petr Rutar
Aktiv HOK k tomuto bodu proběhl, dle termínu výše.
úkol 2015/22/05 – splněn
rozeslat pozvánku na svolávaný aktiv klubů a oddílů k projektu VTM ČSLH sezony 2015/16 na území
OLK – v termínu st 12/08 2015, cca 09:00 hod., v Olomouci.
Zodpovídal: Zdeněk Konečný
Aktiv HOK k tomuto bodu proběhl, dle termínu výše, Ems pozvánkou na akci byl EM rozeslán, dne 06/08
2015. Zpracovaný zápis z jednání je součástí písemných podkladových materiálů dnešního zasedání KVV
ČSLH.
ú k o l 2 0 1 5 / 2 2 / 0 6 – t r vá
rozeslat písemnou informaci a výzvu Všem dlužníkům – RO, povinnost úhrady evidovaných restů
nejpozději do 31/08 2015.
Zodpovídá: Petr Přikryl
Termín:
do 10/08 2015.
ú k o l 2 0 1 5 / 2 2 / 0 7 – t r vá
rozeslat písemnou podobu plánovaného semináře TRE pořádaného KR KVV.
Zodpovídá: Petr Přikryl
Termín:
do 31/08 2015.
Zdeněk Konečný dál písemně předložil zápis z aktivu HOK, číslo 2015/16/08/01 a požal členy KVV ČSLH o
projednání přijatých usnesení a stanovených úkolů.

Zápis číslo 22/2015 KVV a dále zápis aktivu HOK číslo 2015/16/08/01 schváleny Všemi přítomnými
hlasy tak, jak byl sestaveny, ověřeny, rozeslány a to bez doplňků a úprav.
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4.

Informace předsedy KVV ČSLH – Kamil Přecechtěl

podána informace z posledního zasedání KM VV ČSLH, PV VV ČSLH a požádal dále o doplnění
informací – Zdeněk Konečný

út – 20/10 2015 – další schůze KM VV ČSLH

st – 21/10 2015 – další schůze PV VV ČSLH


diskuse přítomných k soutěžím ČSLH, KVV ČSLH
Závěr:



5.

KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu 4.
Všemi přítomnými hlasy, pokud u jednotlivých bodů není uvedeno jinak
(4 – 0 – 0).

Informace předsedů jednotlivých odborných komisí a Dozorčí rady KVV ČSLH
5.1. ekonomická komise – Ivo Horák




písemně připravený kompletní výstup z posledního jednání komise přednesl, představil a podrobně
vysvětlil, popsal a okomentoval

Stav účtu ´20 – KVV ČSLH – aktualizace

očekávané příjmy – výhled /+ i -/

Hlavní kniha a Předvaha OLKO ČUS, středisko ´20 – KVV ČSLH

Resty kolektivů a jednotlivců – aktualizace
opětovně požádal o úplné a finální vyřešení/uzavření restů ze strany HOK a hlavně pak od RO





Náklady na činnost delegátů KR KVV, sezona 2015/16 – úvodní stav /nenárokováno/
Přehled udělených FP DK KVV – sezona 2015/16 – úvodní stav, šablona
Příjmy a výdaje VTM ČSLH OLK, KM KVV, sezona 2015/16 – úvodní stav, šablona
Přehled složených součtů vkladů klubů a oddílů a resty ze strany HOK – průběžná aktualizace

5.2. komise pro spolupráci s OVV – Jan Trunda




výtah z uskutečněných jednáních DK TELH 2015/16
informoval o aktuální situaci v jednotlivých okresech, kde se soutěže rozeběhly
komise bez problémů a připomínek



otevřel téma jednání, nastavení spolupráce KÚ OLK a (ne)-podání žádosti o příspěvek pro projekt VTM
ČSLH 2015/16 – na území OLK, v návaznosti na zmapovanou korespondenci ČSLH /Bedřich Ščerban/ a
KÚ OLK /Radovan Rašťák/
proběhla diskuse přítomných



5 . 3 . k o m i s e m l á d e ž e – Mg r . P e t r R u t a r







přednesen zpracovaný projekt KM KVV – VTM ČSLH 2015/16 OLK
předloženy personální a termínové zadání tohoto projektu na území OLK
ekonomická data nesestavována, pouze konzultována a dnes na jednání postupně přednesena a
sumarizována
předložena žádost na revokaci usnesení KVV ČSLH z 06/2015 a pracovat v projektu VTM ČSLH –
v ročnících 2001 – 2004, požádal o zakomponování obdržených dodatečných doplňků a úprav
v kategorii 2004/U12
Závěr:

KVV revokuje dříve přijaté usnesení KVV ČSLH ve věci projektu VTM ČSLH
2015/16 – OLK (i.), schvaluje činnost VTM ČSLH 2015/16 na území OLK
v kategorii hráčů ročníků 2001, 2002, 2003, 2004 (ii.) a dále i v kategorii
brankářů (iii.), schvaluje personální složení vedení TRE a VD jednotlivých
týmů (iv.), sportovní (v.), programové (vi.), termínové (vii.), lokalizační (viii.)
a rámcové ekonomické (ix.) stránky doručené od KM KVV ČSLH - sezony
2015/16, Všemi přítomnými hlasy, dle předložené a přednesené informace a
důvodové zprávy okomentované předkladatelem, Všemi přítomnými hlasy
(4 – 0 – 0).
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úkol 2015/23/08
doplnit personální složení RT VTM ČSLH 2015/16 – VD u Všech jednotlivých týmů, příp. ještě chybějící
TRE ve vedení
Zodpovídá: Všichni členové KVV ČSLH
Termín:
do 31/10 2015.
úkol 2015/23/09
vést, evidovat a dodržovat ekonomickou nákladnou projektu VTM ČSLH 2015/16 – OLK.
Zodpovídá: Ivo Horák, Mgr. Petr Rutar
Termín:
průběžně – do 30/04 2016.


vznesena připomínka, proč jsou nalosovány soutěže LMŽ/LSŽ v termínu naplánovaných akcí VTM
ČSLH 2015/16 – od SO ČSLH
úkol 2015/23/10
dotazovat se na jednání KM VV ČSLH – zdůvodnění nalosováni soutěží LMŽ/LSŽ v termínech akcí VTM
ČSLH 2015/16
Zodpovídá: Kamil Přecechtěl
Termín:
20/10 2015.



Závěr:

KVV schvaluje pořadatele Turnaje VTM ČSLH 2015/ 16 – OLK na ZS Uničov,
v termínu 11/2015 (i.) a dále 01/2016 (ii.), dle předložené a přednesené
informace a důvodové zprávy okomentované předkladatelem, Všemi
přítomnými hlasy (4 – 0 – 0).

úkol 2015/23/11
připravit návrh rozpočtu Turnaje VTM ČSLH 2015/16 – v termínu 11/2015 i 01/2016 – pro jednání KVV
ČSLH.
Zodpovídá: Ivo Horák, Jaroslav Petřík, Mgr. Petr Rutar
Termín:
průběžně.

5.4. sportovně technická komise & d isciplinární komise – Pavel Sedlák


otázka tohoto resortu odložena na další řádné zasedání

5.5. komise rozhodčích – Petr Přikryl


otázka tohoto resortu odložena na další řádné zasedání

5.6. Dozorčí rada – Jaroslav Petřík





provedena kontrola peněžních toků /banka i pokladna/ KVV ČSLH, bez výhrad
provedení kontroly přijatých o odeslaných Dotací MŠMT ČR, cestou ČSLH a dále Příspěvek ČSLH přes
KVV ČSLH – odloženo do doby připsání od ČSLH
plán provedení předsezonní inventarizace majetku KVV ČSLH
komise bez problémů a připomínek

5.7. trenérsko metodická komise – Kamil Přecechtěl






uspořádání předem připraveného školení TRE licence C+ mládež i doškolení TRE stejné licence,
v termínu 13 – 16/08 2015 v OLK – v Prostějově, písemně předloženy ekonomické i sportovní výstupy
z obou těchto akcí TMK
Závěr:

KVV schvaluje ekonomické hodnocení akce TMK KVV ČSLH (i.),
KVV bere na vědomí sportovní a personální hodnocení akce TMK KVV ČSLH
(ii.), dle předložené a přednesené informace a důvodové zprávy
okomentované jejím předkladatelem, Všemi přítomnými hlasy (4 – 0 – 0).

celkově pak komise bez problémů a připomínek
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Zdeněk Konečný opětovně doplnil o žádost přípravy a organice školení TRE a doškolení TRE licence C
+ mládež ve SLO, v termínu 01/07 2015 – 31/03 2016, viz informace tlumočené - Slobodan Rusko
Závěr:



6.

Informace sekretáře – Zdeněk Konečný

přednesl zprávu o obdržené i rozeslané korespondenci v období mezi oběma schůzemi KVV ČSLH OLK

podána informace k čerpání dovolené v období 10 – 11/2015

informoval o tématech posledních zasedání PV VV ČSLH

podány aktuální, detailní dostupné informace k Projektu VTM ČSLH 2015/16 a proběhlé korespondenci

informoval o kompletní došlé korespondenci KR VV ČSLH ve vztahu KVV ČSLH a konkrétně i KR KVV
ČSLH, v období 06 – 10/2015

obdržena žádost KVV ČSLH JMK o přeposlání součtu startovného do soutěží řízených JMK – HOK OLK
2015/16, předáno EK KVV a bude vyúčtováno
Závěr:



7.

KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu 5.
Všemi přítomnými hlasy, pokud u jednotlivých bodů není uvedeno jinak
(4 – 0 – 0).

KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu 6.
Všemi přítomnými hlasy, pokud u jednotlivých bodů není uvedeno jinak
(4 – 0 – 0).

Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání


přítomní otevřeli téma opakované absence – předsedy KKR a shodli se nad pasivním výkonem funkce
člena KVV ČSLH OLK /Petr Přikryl/, přijaté úkoly, viz text zápisu výše



Zdeněk Konečný se dotázal k podrobné ekonomice VTM ČSLH 2015/16 – OLK, 2001 – 2004 reagoval
Mgr. Petr Rutar, kterého doplnil ostatní přítomní členové KVV ČSLH


nákladové položky:
pronájem sportovišť
o
ledová plocha
o
tělocvična, atd.
α
odměny členům
o
HL TRE
o
AS TRE
o
VD
α
stravování
α
materiál /iontové nápoje/
α
rozhodčí, zdravotnický dozor
α



výnosové položky:
poplatek pozvaného účastníka – hráč
poplatek pozvaného účastníka – hráč
poplatek pozvaného účastníka – brankář, 1. akce
poplatek pozvaného účastníka – brankář, další
o
bude doplněno KM KVV ČSLH

α
α
α
α

0,00 Kč
0,00 Kč
viz rozhodnutí SO ČSLH
500,00 Kč
300,00 Kč
250,00 Kč
do 100,00 Kč/á osoba
0,00 Kč
0,00 Kč
200,00 Kč – soustředění v OLK
300,00 Kč – Turnaj ČSLH
200,00 Kč – samostatné soustředění v OLK
? Kč – samostatné soustředění v OLK

úkol 2015/23/12
připravit návrh výše poplatku pro další samostatné akce brankářů soustředění VTM ČSLH 2015/16 –
v termínu 11/2015 - 04/2016 – pro příští jednání KVV ČSLH.
Zodpovídá: Mgr. Petr Rutar + členové KVV ČSLH
Termín:
11/2015.


Jaroslav Petřík informoval o škodě na vybavení ZS Uničov, při posledním soustředění 2002/U15, po
vyčíslení bude zaslána faktura KVV ČSLH, který výši škody přefakturuje daného HOK, který provinivšího
se hráče vyslal



Zdeněk Konečný požádal o pravidelné zasílání hodnocení akcí od členů RT, které bude podkladem
hlavně pro SO ČSLH, dále i pro členy KVV ČSLH
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Zdeněk Konečný požádal členy KVV ČSLH o projednání a příp. následné i schválení záměru a
příspěvku – ve věci nákupu nového multi-fuknčního zařízení pro sekretariát KVV ČSLH OLK, doplnil, že
dne dříve obdržených stanovisek ČSLH a ProHockeyCZ je toto přímo v rozpočtu KVV ČSLH příslušného
kraje, nikoliv subjektů výše
Závěr:







KVV schvaluje záměr pořízení nového multi-funkčního zařízení sekretariátu
KVV ČSLH OLK (i.), pracovní skupinu – ve složení: pp. Ivo Horák, Zdeněk
Konečný a Kamil Přecechtěl (ii.) k vytipování možností na trhu
v současnosti i k pořízení nového zařízení k profesionálnímu použití a dále
podání zprávy na dalším zasedání KVV ČSLH (iii.), dle přednesené a
doplněné zprávy jejím předkladatelem, Všemi přítomnými hlasy (4 – 0 – 0).

Zdeněk konečný písemně předložil usnesení KS OVV ČSLH – návrh na finanční rozdělení Příspěvku
ČSLH sezony 2014/15 a požádal o projednání
Jaroslav Petřík otevřel diskusi nad možností kontroly toků mezi ČSLH, KVV ČSLH a OVV ČSLH a smysl
konkrétní přímé podpory a následné revize účelovosti OVV ČSLH, v návaznosti k již předneseným
informacím, viz bod 5. 2. zápisu ze schůze, viz výše
Jan Trunda okomentoval možnosti ČSLH, KVV ČSLH
Závěr:



KVV schvaluje rozdělení Příspěvku ČSLH na činnost jednotlivých OVV ČSLH
v OLK, sezony 2014/15 (i.), povinnost písemného vyúčtování obdržených
finančních prostředků od OVV ČSLH pro jednání DR KVV ČSLH OLK (ii.),
dle přednesené a doplněné zprávy jejími předkladateli, Všemi přítomnými
hlasy (4 – 0 – 0).

úkol 2015/23/13
sestavit a rozeslat upravené znění dotačního dopisu – pro schválené finanční prostředky ČSLH určené
OVV ČSLH, včetně povinnosti následného písemného vyúčtování.
Zodpovídá: Ivo Horák, Zdeněk Konečný, Jaroslav Petřík
Termín:
11/2015.
úkol 2015/23/14
informovat členy KVV ČSLH o výsledku provedené kontroly – rozeslaných schválených finančních
prostředky ČSLH určené OVV ČSLH.
Zodpovídá: Jaroslav Petřík
Termín:
01/2016.


Zdeněk Konečný informoval o úspěšně ukončené distribuce objednané literatury – modré, odlehčené
puky – pro soutěže v minihokeji, HOK – OLK 2015/16



Zdeněk Konečný předložil koncept podoby RS ČSLH OLK 2015/16, elektronicky rozesláno členům KVV
ČSLH
Závěr:





KVV schvaluje znění RS KVV ČSLH OLK 2015/16 dle přednesené a doplněné
zprávy jejím předkladatelem, Všemi přítomnými hlasy (4 – 0 – 0).

Zdeněk Konečný požádal přítomné o předložení návrhů na obsazení postu TRE pro olympijský sport –
rychlobruslení – kluci, akce VII. ZODM 2016 – v ULK, včasné přípravy, plánů soustředění a včasné
nominace pro KÚ – sportovce i TRE, připojil dále i o stav a současnou situaci a komunikaci s KÚ OLK –
ve věci přípravy VII. ZODM 2016 – ekonomické, materiální, personální, atd.
úkol 2015/23/15
připravit návrh personální obsazení postu TRE pro akci VII. ZODM 2016 v ULK, ve sportu rychlobruslení
– kluci.
Zodpovídá: Mgr. Petr Rutar + členové KVV ČSLH
Termín:
do 30/10 2015.




přítomní dále diskutovali k situaci a dění v ledním hokeji
Závěr:

KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu 7.
Všemi přítomnými hlasy, pokud u jednotlivých bodů není uvedeno jinak
(4 – 0 – 0).
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8.

Závěr

závěr provedl Kamil Přecechtěl s poděkováním za účast Všem dnes přítomným a v 14:45 hod. ukončil
dnešní zasedání KVV a poděkoval za dnešní účast na jednání i přednesené příspěvky.

Další program akcí – porady, a zasedání:



dle schváleného plánu/harmonogramu KVV ČSLH
út – 24. listopad 2015, 13:00 hodin

Přílohy:
I.
//.
Návrh programu dalšího, 24. zasedání:
1) Úvod, zahájení.
2) Kontrola plnění úkolů ze zápisu KVV 23/2015 (K. Přecechtěl, Z. Konečný).
3) Informace předsedy KVV (K. Přecechtěl).
4) Informace předsedů jednotlivých odborných komisí a Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje.
5) Informace sekretáře (Z. Konečný).
6) VTM ČSLH OLK – sezony 2015/16 (K. Přecechtěl, Mgr. Petr Rutar).
7) Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání.
8) Závěr.

V Olomouci dne: 16/10 2015
Zápis ověřil/odsouhlasil: Kamil Přecechtěl, předseda KVV ČSLH
Zápis provedl: Zdeněk Konečný, sekretář
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