Z á p i s z e s c h ů z e č í s l o 2 0 1 6 / 0 6 – 0 2 ® zk

Krajský výkonný výbor
Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje

Datum:

Místo:

čtvrtek 9. č er v en 20 1 6, 1 3: 00 h od .

zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 1337/41,
Olomoucký kraj, Česká republika.

Přítomni:

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

Stálí hosté:

Zdeněk Konečný.

Přizvaní hosté:

//.

Omluveni:

Jaroslav Petřík.

Nepřítomni:

//.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Úvod, zahájení, schválení programu zasedání (Kamil Přecechtěl).
Kontrola plnění úkolů zápisu KVV ČSLH číslo 26, 27 a 01/2016 (Zdeněk Konečný).
Volební konference ČSLH Olomouckého kraje – vyhodnocení (Kamil Přecechtěl).
Jmenování místopředsedy KVV ČSLH (Kamil Přecechtěl).
Jmenování předsedů jednotlivých odborných komisí KVV ČSLH, určení zodpovědných osob pro řízení
oblastí (Kamil Přecechtěl).
Jmenování hlavního TRE VTM ČSLH – OLK (Kamil Přecechtěl, předseda KM a TMK KVV).
Informace předsedy KVV ČSLH (Kamil Přecechtěl).
Informace členů KVV ČSLH a předsedy, členů Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje.
Informace sekretáře (Zdeněk Konečný).
Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání.
Závěr.
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Program:
1.

Úvod, zahájení, schválení programu jednání





2.

předseda KVV Kamil Přecechtěl přivítal všechny dnes přítomné, zahájil dnešní druhé zasedání nově
zvoleného KVV ČSLH, představil hlavní bod dnešního jednání a ve 13:00 hod. jej i zahájil, po schválení
předneseného programu (členy KVV ČSLH) přistoupeno k projednání
Kamil Přecechtěl, nově přítomným, přiblížil průběh a formu jednání KVV ČSLH OLK
Zdeněk Konečný informoval: k bodů 2 předložen písemný materiál, k bodům 2., 3, 4., 5. a 6. předložen
kompletní ucelený podkladový písemný materiál

Kontrola plnění úkolů zápisu KVV ČSLH číslo 26, 27 a 01/2016 – 05
Provedl Zdeněk Konečný:

ú kol 20 1 1/ 34 /0 6 – sp ln ě n
zjistit možnost každoročního získání i čerpání příspěvku/dotace na soustředění a akce VTM ČSLH
2015/15 – OLK, pořádané KM KVV ČSH OLK – od orgánů státní správy a samosprávy.
Zodpovídali: Ivo Horák, Jan Trunda
ú kol 20 1 2/ 01 /0 2 – sp ln ě n
vykonávat svůj zvolený mandát – člen KVV ČSLH přesně, dle článku 12 – Stanov ČSLH, včetně členů
Dozorčí rady KVV ČSLH.
Zodpovídali: všichni členové KVV ČSLH a Dozorčí rady
ú kol 2 01 3/ 10/ 06 – tr 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.
Přítomní se shodli o ponechání tohoto úkolu i pro další, nové volební období.
ú kol 2 01 3/ 11/ 06 – n es p ln ěn , tr v á
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 kol 2 01 3/ 11/ 08 – n es p ln ěn , tr v á
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 kol 2 01 4/ 14/ 11 – n es p ln ěn , tr v á
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 kol 2 01 4/ 15/ 12 – n es p ln ěn , tr v á
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 kol 2 01 5/ 21/ 05 – n es p ln ěn , tr v á
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.
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ú kol 2 01 5/ 22/ 06 – n es p ln ěn , tr v á
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 kol 2 01 5/ 22/ 07 – n es p ln ěn , tr v á
rozeslat členům KVV ČSLH k projednání – písemnou podobu plánovaného semináře TRE pořádaného KR KVV.
Zodpovídá: Petr Přikryl
Termín:
do 31/08 2015.
ú kol 2 01 5/ 23/ 06 – n es p ln ěn , tr v á
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.
ú kol 2 01 5/ 23/ 07 – n es p ln ěn , tr v á
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.
ú kol 2 01 5/ 23/ 14 – tr vá
informovat členy KVV ČSLH o výsledku provedené kontroly – rozeslaných schválených finančních
prostředky ČSLH určené OVV ČSLH.
Zodpovídá: Jaroslav Petřík
Termín:
01/2016.
ú kol 2 01 5/ 24/ 03 – n es p ln ěn , tr v á
doručit k zaúčtování Všechny doklady k seminářům a školením sezony 2015/16.
Zodpovídá: Petr Přikryl
Termín:
do 22/02 2016.
ú kol 2 01 5/ 24/ 04 – n es p ln ěn , tr v á
připravit návrh a způsob řešení foto dokumentace z akcí VTM ČSLH OLK.
Zodpovídá: Mgr. Petr Rutar
Termín:
08/2016.
ú kol 20 1 6/ 26 /0 1 – sp ln ě n
kontaktovat ústředního metodika ČSLH – ve věci zaslání oficiálního stanoviska ve výkladu Vnitřní
směrnice ČSLH – Trenérské licence ČSLH, uznávání trenérských licencí ČSLH v celé Evropě, příp. EU.
Zodpovídal: Zdeněk Konečný
Zdeněk Konečný informoval o zaslaném EM, ze dne 18/05 2016 i doručené odpovědi, přeposlané předsedovi
TKK KVV.
ú kol 20 1 6/ 26 /0 2 – sp ln ě n
kontaktovat – písemně vyzvat člena KVV ČSLH/předsedu KR KVV – Petra Přikryla ve věci doložení
opakovaně urgovaných a požadovaných náležitostí – přijatých na zasedání KVV ČSLH v uplynulém
volebním období a dále složení již RO uhrazených poplatků na seminářích a školeních RO sezony
2015/16, s termínem zpětné vazby nejpozději do 24/05 2016.
Zodpovídal: Zdeněk Konečný
Zdeněk Konečný informoval o zaslaném dopise /BP-R s D/, ze dne 20/05 2016 a dále o telefonickém kontaktu
se jmenovaným, ze dne 23/05 2016 – s příslibem vyřešení, bez prodlení.
ú kol 2 01 6/ 26/ 0 3 – tr vá
realizace řešení způsobu vymahatelnosti restů jednotlivců a kolektivů z minulosti.
Zodpovídá: členové KVV ČSLH
Termín:
06/2016.
ú kol 2 01 6/ 26/ 0 4 – tr vá
realizace řešení způsobu vyúčtování nevyplacených náhrad a odměn členům RT VTM ČSLH 2015/16 –
OLK.
Zodpovídá: členové KVV ČSLH
Termín:
06/2016.
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ú kol 20 1 6/ 26 /0 5 – sp ln ě n
zaslat nově přijaté rozhodnu KVV ČSLH – HOK HC BBSS.
Zodpovídal: Zdeněk Konečný
Zdeněk Konečný informoval o zaslaném dopise /BP-R/, ze dne 20/05 2016.
ú kol 20 1 6/ 26 /0 6 – z ru š e n , n e sp ln ěn
zaslat předsedovi KVV ČSLH – hodnotící písemnou zprávu za danou oblast, komisi celého volebního
období 2012-2016.
Zodpovídali: členové KVV ČSLH, předsedové komisí KVV
ú kol 2 01 6/ 26/ 07 – tr vá
přijmout usnesení k obdrženému podnětu TRE – Libor Zatloukal, ve věci dodržování pravidel
minihokeje.
Zodpovídá: předseda STK KVV Pavel Sedlák, Aleš Verlík
Termín:
06/2016.
ú kol 2 01 6/ 26/ 08 – tr vá
přijmout usnesení k obdrženému podnětu HOK – HC Uničov, ve věci možnosti využití formuláře Zápis o
utkání přímo z programu HoSys.
Zodpovídá: předseda STK KVV Pavel Sedlák, Aleš Verlík
Termín:
06/2016.
ú kol 20 1 6/ 26 /0 9 – sp ln ě n
kontaktovat sekretáře KR VV ČSLH /Ing. Rudolf Potsch/ s žádostí o udělení souhlasu ve věci odkladu
termínu zpětné vazby pro zaslání požadovaných dat – úkolu pro KKR – z důvodu ukončení činnosti
současného předsedy KR KVV.
Zodpovídal: Zdeněk Konečný
Zdeněk Konečný informoval o zaslaném EM, ze dne 17/05 2016 – odklad příjemce z části povolen, viz
přeposlaný a dnes opětovně předložený předmětný EM.
ú kol 2 01 6/ 26/ 10 – tr vá
zpracovat a zaslat požadované podklady, náležitosti KR KVV – požadované KR VV ČSLH, EM, ze dne
27/04 2016 – s původním termínem uzávěrky do 20/05 2016, resp. do 31/05 2016.
Zodpovídá: předseda KR KVV Pavel Sedlák
Termín:
06/06 2016.
ú kol 20 1 6/ 05 /0 1/ 0 1 – s p ln ěn
zaslat ČSLH personální návrhy KVV ČSLH na Konferenci ČSLH.
Zodpovídal: Zdeněk Konečný
Zdeněk Konečný informoval o zaslaném EM, ze dne 26/05 2016 – rozhodnutí nově zvoleného KVV ČSLH i
usnesení krajské volební konference.
Zápisy číslo 26+27/2016, 01/2016-05 KVV ČSLH OLK schváleny Všemi přítomnými hlasy tak, jak byly
sestaveny, ověřeny, rozeslány a to bez doplňků a úprav.

3.

Volební konference ČSLH Olomouckého kraje – vyhodnocení
3.1. krátkou zprávu a hodnocení provedl Kamil Přecechtěl, poděkoval Všem za účast, popřál hodně štěstí
v další práci nového volebního období, požádal o vzájemnou podporu a součinnost, dále poděkoval za
výbornou přípravu i vlastní organizaci, včetně doprovodných podkladových materiálů – sekretáři
Zdeňkovi Konečnému
3.2. přijaté usnesení z jednání bylo rozesláno a písemně připraveno k projednání na dnešním zasedání –
k vyhodnocení
3.3. Zdeněk Konečný písemně předložil přijaté usnesení krajské volební konference – k projednání a
odsouhlasení splnění a ke splnění
3.4. Zdeněk Konečný předložil návrh rozpočtu i celé finální vyúčtování této akce a požádal o schválení KVV
ČSLH


Závěr:

KVV schvaluje finální podobu nákladnosti – vyúčtování krajské volební
konference, konané v termínu 25/05 2016 v Olomouci, dle předložené a
přednesené informace okomentované jejím předkladatelem, Všemi
přítomnými hlasy (7 – 0 – 0).
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3.5. Zdeněk Konečný dále informoval o zaslané žádosti KVV ČSLH hlavnímu ekonomovi ČSLH o příspěvek
ČSLH spolu-účasti na organizace této akce
3.6. další doplňky k tomuto bodu nebyly předneseny


4.

Závěr:

KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu 3.
Všemi přítomnými hlasy, pokud u jednotlivých odstavců není uvedeno jinak
(7 – 0 – 0).

Jmenování místopředsedy KVV ČSLH
4.1. Kamil Přecechtěl navrhl na tento post, po zkušenosti z minulosti, Pavla Sedláka a požádal o příp.
doplňky a názory

1.

místopředseda Krajského výkonného výboru

Pavel Sedlák

/

4.2. bez příspěvků do diskuse a dalších doplňujících návrhů


5.

Závěr:

KVV schvaluje místopředsedou KVV ČSLH OLK pro volební období
06/2016 – 05/2020 – Pavla Sedláka, dle předložené a přednesené informace
okomentované jejím předkladatelem, většinou přítomných hlasů (6 – 0 – 1).

Jmenování předsedů jednotlivých odborných komisí KVV ČSLH, určení zodpovědných osob pro řízení
oblastí
5.1. Kamil Přecechtěl navrhl, dle předběžných osobní pohovorů a dohod, následující přehled, seznam a
adresnost členů KVV ČSLH

p. č.

odborná komise KVV ČSLH /abecedně/

jméno, příjmení

pověřen řízením
předseda komise

1.

disciplinární komise

Lubomír Kolařík

předseda komise

2.

ekonomická komise

Ivo Horák

předseda komise

3.

komise mládeže

Mgr. Petr Rutar

předseda komise

4.

komise rozhodčích

Pavel Sedlák

předseda komise

5.

komise pro spolupráci s OVV ČSLH

Jan Trunda

předseda komise

6.

sportovně technická komise

Aleš Verlík

předseda komise

7.

trenérsko metodická komise

Kamil Přecechtěl

předseda komise



Závěr:

KVV schvaluje předsedy jednotlivých odborných komisí KVV ČSLH OLK
pro volební období 06/2016 – 05/2020, dle návrhu výše, dle předložené a
přednesené informace okomentované jejím předkladatelem, Všemi
přítomnými hlasy (7 – 0 – 0).

5.2. Kamil Přecechtěl požádal, v návaznosti na požadavek PV VV ČSLH, o písemné zaslání návrhu na
personální složení jednotlivých odborných komisí a to k finálnímu schválení na dalším jednání KVV
ČSLH na přelomu 06-07/2016 a dále provedl sondu o připravenosti ke zvládnutí jednotlivých k danému resortu i vize své činnosti a možných osob zastoupených v jednotlivých komisí KVV ČSLH
ú kol 2 01 6 / 06 – 02 / 0 1
sestavit návrh personálního složení jednotlivých odborných komisí KVV ČSLH pro období 06/2016 –
05/2020 a zaslat jej písemně na sekretariát KVV ČSLH OLK, k dalšímu schválení - na jednání KVV.
Zodpovídá: předsedové komisí KVV ČSLH
Termín:
do 17/06 2016.
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ú kol 2 01 6/ 06 – 02 / 0 2
sestavit nákladovost /požadavky jednotlivých odborných komisí, doplnění příp. i o výše plateb a
poplatků na akce, semináře, školení, soustředění/ a zaslat jej písemně na sekretariát KVV ČSLH OLK,
k dalšímu schválení - na jednání KVV.
Zodpovídá: předsedové komisí KVV ČSLH
Termín:
do 17/06 2016.
ú kol 2 01 6/ 06 – 02 / 0 3
sestavit návrh k doplnění termínové listiny zasedání, schůzí, seminářů, školení a jednání k vydání
uceleného souboru za celý KVV ČSLH OLK pro 06 – 12/2016, dle šablony zaslané sekretářem.
Zodpovídá: předsedové komisí KVV ČSLH
Termín:
do 17/06 2016.



6.

Závěr:

KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu 5.
Všemi přítomnými hlasy, pokud u jednotlivých odstavců není uvedeno jinak
(7 – 0 – 0).

Jmenování hlavního TRE VTM ČSLH – OLK
6.1. Kamil Přecechtěl navrhl na tento post, po zkušenosti z minulosti a dále výsledku hlasování o
svěřených komisích KVV ČSLH, Mgr. Petra Rutara a požádal přítomné o příp. doplňky a náměty
6.2. bez příspěvků do diskuse a dalších doplňujících návrhů

1.

komise mládeže


Mgr. Petr Rutar

Závěr:

vedoucí projektu,
hlavní TRE

KVV schvaluje vedoucím projektu a hlavním TRE VTM ČSLH na území
Olomouckého kraje pro volební období 06/2016 – 05/2020 – Mgr. Petra
Rutara, dle předložené a přednesené informace okomentované jejím
předkladatelem, Všemi přítomnými hlasy (6 – 0 – 1).

6.3. Kamil Přecechtěl se dotázal k aktuálnímu stavu plánu vyhlášení grantu KÚ OLK, odpověděl Zdeněk
Konečný – stav beze změny
6.4. přítomní se shodli, že členové RT jednotlivých týmů by měli být jmenováni na jednu sezonu a poté
jejich působení a činnost /členy KVV/ vyhodnocena
ú kol 2 01 6/ 06 – 02 / 0 4
sestavit návrh personální složení jednotlivých týmů VTM ČSLH 2016/17 – OLK /U15, U14, U13, U12 a
G/ k projednání na jednání KVV ČSLH a zaslat na sekretariát KVV ČSLH OLK.
Zodpovídá: Mgr. Petr Rutar
Termín:
do 17/06 2016.


7.

Závěr:

KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu 6.
Všemi přítomnými hlasy, pokud u jednotlivých odstavců není uvedeno jinak
(7 – 0 – 0).

Informace předsedy KVV ČSLH
7.1. Kamil Přecechtěl informoval, že nemá žádné další, konkrétní informace, z důvodu pracovního
zaneprázdnění, posledního zasedání PV VV ČSLH, dále zástupců VTM krajů a v neposlední řadě KM VV
ČSLH se zúčastnil, na základě jeho pověření, Zdeněk Konečný


Závěr:

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

Informace členů KVV ČSLH a předsedy, členů Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje
8.1. přítomní se shodli, že mandát svěření a vlastního řízení daného resortu a komise obdrželi oficiálně
dnes, takže nyní mohou začít řešit kompletní agendu a přípravu sezony i vlastní činnosti celého
volebního období
8.2. Kamil Přecechtěl požádal jednotlivé o rámcové představení plánu a rozsahu práce a činnosti, včetně
možných oslovených osob do komisí – jednotliví přítomní odpověděli
8.3. Pavel Sedlák požádal o odklad zpětné vazby, prozatím bude mapovat neznámý terén
8.4. Kamil Přecechtěl otevřel otázku uzavření ekonomické činnosti končícího KVV, uzávěrky a start nového
KVV od nuly – reagovali Jan Trunda Ivo Horák, doplnil Zdeněk Konečný – uzavření a zhodnocení
činnosti i vlastní komentář nebo příp. připomínky byly prezentovány přímo na krajské volební
konferenci – z úst předsedy EK KVV a dále hlavně předsedy Dozorčí rady
8.5. proběhla diskuse přítomných – k tomuto tématu
ú kol 2 01 6 / 06 – 02 / 0 5
připravit k jednání KVV ČSLH – písemně zpracovanou zprávu Dozorčí rady s podpisem jejího předsedy –
k hospodaření a vlastní činnosti KVV ČSLH za uplynulé volební období, doplněné o uzávěrku a
hodnocení.
Zodpovídá: Jaroslav Petřík
Termín:
06/2016.


9.

Závěr:

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

Informace sekretáře
9.1. přednesl zprávu o obdržené i rozeslané korespondenci v období od poslední řádné schůze KVV ČSLH
OLK
9.2. požádal o aktualizaci zájemců o účast na akce: Zlatá hokejka, generálka na Světový pohár
9.3. podána aktualizovaná informace k procesu výdejních míst i registračnímu systému ČSLH a jeho
novinkách k dnešnímu dni, včetně došlé korespondence ČSLH
9.4. podána zpráva o průběhu a závěrech zasedání zástupců KVV ČSLH /STK KVV/ v Brně, dne 06/06 2016,
za OLK se zúčastnil pouze sekretář
9.5. naplánované aktivy klubů a oddílů

Vyškov, Selský dvůr – 21/06 2016: KLM Jih a mládež komplet

Ostrava, sídlo MSKO ČUS – 27/06 2016: KLM Sever a LMŽ/LSŽ

v obou případech požádal o stanovení zástupců za KVV ČSLH OLK
ú kol 2 01 6 / 06 – 02 / 0 6
určit zodpovědné osoby za KVV ČSLH OLK k účasti na aktivu ve Vyškově a v Ostravě, ve stanovených
termínech.
Zodpovídá: Kamil Přecechtěl
Termín:
06/2016.
9.6. předložil v písemné podobě přehled přihlášených týmů v jednotlivých krajských soutěží sezony
2016/17 včetně kompletní ekonomické stránky /startovné a vklady do soutěží/
9.7. informoval o doručené aktualizované evidenci účasti TRE na doškoleních – eviduje SO ČSLH, data
dostupná i u předsedy TMK KVV
9.8. informoval o žádosti ČSLH, ve věci zaslání hlavního TRE i členy jednotlivých RT VTM ČSLH pro sezonu
2016/17 – do termínu další schůze PV VV ČSLH – druhá ½ měsíce 06/2016, podána krátká informace o
již přeposlané kompletní dokumentaci posledního zasedání zástupců krajů VTM ČSLH 2016/17
v termínu 31/05 2016 v Praze – v Síně slávy ČSLH
9.9. informoval o odložení inventarizace majetku a to z důvodu nedoručení Všech sad výstroje a výzbroje
VTM ČSLH, prací proces, průběžné naskladňování, nulová odezva od RT 2004/U12
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9.10. opětovně, v písemné podobě, předložen návrh RT VTM ČSLH 2015/16 – OLK, RT 2003/U13 k možné

podobě akcí a uspořádání Turnaje ČSLH Všech 14 krajů ČR a týmů, v ekonomické i sportovní stránce,
ze dne 03/02 2016 /Radomír Čížek/
9.11. v návaznosti na zpětnou vazbu od jednotlivých OVV ČSLH a konání okresních volebních konferencí a
doručených usnesení – zohlednit při přípravě Příspěvku ČSLH na činnost OVV ČSLH (i.), Dotace MŠMT
ČR/ČSLH k součinnosti OS/RS ČUS a OVV ČSLH (ii.)

proběhla diskuse přítomných
ú kol 2 01 6 / 06 – 02 / 0 7
zpracovat výši a adresnost rozdělení Příspěvku ČSLH na činnost OVV ČSLH (i.), Dotace MŠMT ČR/ČSLH
(ii.) k součinnosti OS/RS ČUS a OVV ČSLH - v návaznosti na obdržená usnesení okresních volebních
konferencí v 04-05/2016 a v návaznosti na skutečně i obdržené prostředky od ČSLH (iii.).
Zodpovídá: Jan Trunda
Termín:
07/2016.



Závěr:

KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu 9.
Všemi přítomnými hlasy, pokud u jednotlivých odstavců není uvedeno jinak
(7 – 0 – 0).

10. Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání
10.1. stanovené, dlouhodobě neplněné a celkově nesplněné úkoly uložené – předsedovi KR KVV /Petr
Přikryl/

proběhla diskuse s návrhy – od jednotlivých přítomných
ú kol 2 01 6 / 06 – 02 / 0 8
projednat kauzu v bodě 10. 1. dnešní schůze se členy VV ČSLH na Konferenci ČSLH – profesní
pochybení a resty bývalého předsedy KR KVV /Petr Přikryl/ a poté informovat členy KVV ČSLH.
Zodpovídá: Kamil Přecechtěl, Jan Trunda
Termín:
18/06 2016.
10.2. Zdeněk Konečný navrhl odsouhlasit a písemně zdokumentovat popisovává práva k pod-účtu lední
hokej, vedeného u OLKO ČUS, proběhla diskuse přítomných s doplňujícími návrhy


Závěr:

KVV schvaluje aktualizovanou podobu podpisových vzorů a práv
k zúčtovávaných, s účinností od 26/05 2016 ve znění: pp. Ivo Horák, Zdeněk
Konečný a Kamil Přecechtěl /s klauzulí podpisu předsedy dané komise – pro
interní potřeby, není podmínkou k nezaúčtování dokladu/, dle předložené a
přednesené informace okomentované jejím předkladatelem a dále v kontextu
doplnění vzešlých z připomínek v diskusi, Všemi přítomnými hlasy (7 – 0 – 0).

ú kol 2 01 6 / 06 – 02 / 0 9
informovat KR OLKO ČUS o usnesení krajské volební konferenci a nově zvoleném KVV ČSLH OLK.
Zodpovídá: Jan Trunda
Termín:
06/2016.
ú kol 2 01 6 / 06 – 02 /1 0
informovat KR OLKO ČUS o aktualizaci podpisového práva k pod-účtu lední hokej vedeného jako
středisko u OLKO ČUS.
Zodpovídá: Zdeněk Konečný
Termín:
06/2016.
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10.3. Aleš Verlík požádal o informaci k platnému sazebního odměn a náhrad RO – pro sezonu 2016/17 i pro
celé přípravné období 07-09/2016, reagoval a odpověděl Kamil Přecechtěl k současné fázi tohoto
dokumentu i celé proceduře a oznámil, že materiál je dostupný, doplnění provedl Zdeněk Konečný – o
informace z komise pro úpravu sazebníku odměn a náhrad RO
ú kol 2 01 6 / 06 – 02 /1 1
provést zjištění stavu a platnost sazebníku odměn a náhrad RO pro soutěžní sezonu 2016/17, včetně
přípravného období 07-09/2016, příp. materiál rozeslat do hokejového hnutí.
Zodpovídá: Pavel Sedlák
Termín:
06/2016.
ú kol 2 01 6 / 06 – 02 / 1 2
po obdržení podkladů od KR VV ČSLH a KR KVV ČSLH, ve věci sazebníku odměn a náhrad RO pro
soutěžní sezonu 2016/17, včetně přípravného období 07-09/2016, rozeslat do hokejového hnutí.
Zodpovídá: Zdeněk Konečný
Termín:
06/2016.
10.4. přítomní diskutovali o aktuálním dění v ledním hokeji, Konferenci ČSLH, doplnění řádů a vnitřních
směrnic ČSLH
10.5. Zdeněk Konečný navrhl termín další schůze KVV ČSLH OLK nejp. do 04/07 2016 – z důvodu
schvalování personálního složení jednotlivých odborných komisí KVV ČSLH, zahájení své činnosti,
zpracování plánu práce a plynulého startu dalšího soutěžního ročníku i nového volebního období /RS
OLK 2016/17, semináře a školení RO a TRE, los krajských soutěží 2016/17, apod./



Závěr:

KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu 10.
Všemi přítomnými hlasy, pokud u jednotlivých odstavců není uvedeno jinak
(7 – 0 – 0).

11. Závěr
 závěr provedl Kamil Přecechtěl s poděkováním za účast Všem dnes přítomným a ve 14:25 hod. ukončil
dnešní 2. zasedání KVV ČSLH a poděkoval za účast na tomto jednání.

Další program akcí – porady, a zasedání:


termín bude upřesněn elektronicky – jednání KVV ČSLH

Přílohy:
I. /.
Návrh programu dalšího zasedání:
1) Úvod, zahájení.
2) Kontrola plnění úkolů ze zápisu KVV 2016/06 – 02 (Kamil Přecechtěl, Zdeněk Konečný).
3) Informace předsedy KVV (Kamil Přecechtěl).
4) VTM ČSLH OLK – sezony 2016/17 (Kamil Přecechtěl, Mgr. Petr Rutar).
5) Informace předsedů jednotlivých odborných komisí KVV ČSLH a předsedy Dozorčí rady ČSLH OLK.
6) Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání.
7) Závěr.

V Olomouci dne: 09/06 2016
Zápis ověřil/odsouhlasil: Kamil Přecechtěl, předseda KVV ČSLH
Zápis provedl: Zdeněk Konečný, sekretář
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