Zápis ze schůze číslo 25 / 2016

® zk

Krajský výkonný výbor
Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje

Datum:
Místo:

středa 1 3 . d u b e n 2 0 1 6 , 1 3 : 0 0 h o d .
zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 1337/41,
Olomoucký kraj, Česká republika.

Přítomni:

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

Stálí hosté:

Zdeněk Konečný, Jaroslav Petřík.

Přizvaní hosté:

//.

Omluveni:

Pavel Sedlák.

Nepřítomni:

//.

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

Úvod, zahájení.
Kontrola plnění úkolů ze zápisu KVV 24/2016 (Kamil Přecechtěl, Zdeněk Konečný).
Informace předsedy KVV (Kamil Přecechtěl).
Informace předsedů jednotlivých odborných komisí a Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje.
Informace sekretáře (Zdeněk Konečný).
VTM ČSLH OLK – sezony 2015/16 (Kamil Přecechtěl, Mgr. Petr Rutar).
Volební konference ČSLH Olomouckého kraje (Kamil Přecechtěl).
Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání.
Závěr.
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Program:
1.

Úvod, zahájení



2.

předseda KVV Kamil Přecechtěl přivítal všechny dnes přítomné, zahájil dnešní, v pořadí dvacáté páté
zasedání KVV ČSLH, představil hlavní body dnešního jednání a v 13:10 hod. jej i zahájil, po schválení
předneseného programu (členy KVV) přistoupeno k projednání
Zdeněk Konečný v úvodu předal materiály ČSLH a dále tlumočil obdrženou omluvu z dnešního zasedání

Kontrola plnění úkolů zápisu KVV ČSLH číslo 24/2015
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 VTM ČSLH
2015/15 – OLK, pořádané KM KVV ČSH OLK – od orgánů státní správy a samosprávy.
Zodpovídají: Ivo Horák, Jan Trunda
Termín:
průběžně.
úkol 2015/24/01 – splněn
zpracovat žádost – Vnitřní grant OLKO ČUS číslo 2016/01, v intencích zadání kalendářního roku 2016.
Zodpovídali: Ivo Horák, Zdeněk Konečný, Mgr. Petr Rutar

Zdeněk Konečný písemně předložil jím zpracovaný materiál, ve spolupráci s EK a KM KVV.
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.
Zdeněk Konečný předložil písemně zpracovaný a dále průběžně aktualizovaný přehled účasti jednotlivých
členů KVV ČSLH OLK – na zasedáních KVV ČSLH.
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.
K tomuto úkolu ještě další, samostatný komentář, v jednotlivých oblastech a bodech, níže.
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.
Petr Přikryl o formě spolupráce a průběhu vzájemné komunikace – s kolegy, předsedy KKR.
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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 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.
ú k o l 2 0 1 5 / 2 3 / 0 6 – t r vá
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 k o l 2 0 1 5 / 2 3 / 0 7 – t r vá
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.
Petr Přikryl informoval přítomné, že tak učiní nejpozději do 19/04 2016.
úkol 2015/23/09 – splněn
vést, evidovat a dodržovat ekonomickou nákladnou projektu VTM ČSLH 2015/16 – OLK.
Zodpovídali: Ivo Horák, Mgr. Petr Rutar
Zdeněk Konečný písemně předložil jím zpracovaný kompletní materiál, ve spolupráci s EK a KM KVV.
úkol 2015/23/10 – splněn
dotazovat se na jednání KM VV ČSLH – zdůvodnění nalosováni soutěží LMŽ/LSŽ v termínech akcí VTM
ČSLH 2015/16
Zodpovídal: Kamil Přecechtěl
Kamil Přecechtěl informoval o závěrech posledního zasedání KM VV ČSLH, termínové listiny budou
zpracovány bez vzájemných kolizí.
ú k o l 2 0 1 5 / 2 3 / 1 4 – t r vá
informovat členy KVV ČSLH o výsledku provedené kontroly – rozeslaných schválených finančních
prostředky ČSLH určené OVV ČSLH.
Zodpovídá: Jaroslav Petřík
Termín:
01/2016.
úkol 2015/24/02 – splněn
kontaktovat předsedu KKR – Petra Přikryla s žádostí o doložení Všech dokladů a zpracovaného
vyúčtování Všech uskutečněných akcí KR KVV – seminářích RO a informovat o výsledku předsedu KVV
ČSLH a konzultovat možnosti zaúčtování dokladů z kalendářního roku 2015 na OLKO ČUS.
Zodpovídal: Zdeněk Konečný
Jmenovaný byl osobně kontaktován ve stanovém termínu – 18/02 2016.
K tomuto úkolu doplnil dále informaci i Kamil Přecechtěl.
ú k o l 2 0 1 5 / 2 4 / 0 3 – t r vá
doručit k zaúčtování Všechny doklady k seminářům a školením sezony 2015/16.
Zodpovídá: Petr Přikryl
Termín:
do 22/02 2016.
ú k o l 2 0 1 5 / 2 4 / 0 4 – t r vá
připravit návrh a způsob řešení foto dokumentace z akcí VTM ČSLH OLK.
Zodpovídá: Mgr. Petr Rutar
Termín:
08/2016.
úkol 2015/24/05 – splněn
kontaktovat jednotlivé OVV ČSLH, střediska OS/RS ČU v OLK o zaslání přehledu činnosti a počtu
řízených soutěží, včetně stavu účastníků v nich.
Zodpovídal: Zdeněk Konečný
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Zdeněk Konečný informoval o rozeslané korespondenci a dále připojil stanovisko l o obdržené zpětné
vazbě pro KS OVV – KVV.
úkol 2015/24/06 – splněn
připravit návrh rozdělení Příspěvku na činnost OVV ČSLH pro sezonu 2014/15 – druhých 50% /již
vykryto/ a dále pro soutěžní ročník 2015/16 – 100% /prozatím nevykryto/.
Zodpovídal: Jan Trunda
Jan Trunda přednesl návrh na revokaci původně přijatého usnesení KS OVV ČSLH / KVV ČSLH a dále i
usnesení KVV ČSLH.


Závěr:

KVV revokuje původně přijaté rozhodnutí, ve věci rozdělení příspěvku ČSLH
na činnost OVV ČSLH sezony 2014/15, ze schůze číslo 23/2015 a to
jen v její druhé splátce (i.) a dále schvaluje nové rozdělení druhých 50%
Příspěvku ČSLH pro sezonu 2014/15 pro OVV ČSLH splatnou v 05/2016 (ii.),
Všemi přítomnými hlasy, dle předložené a přednesené informace a
důvodové zprávy okomentované předkladatelem, Všemi přítomnými hlasy
(6 – 0 – 0).

úkol 2016/25/01
rozeslat Příspěvek ČSLH, v jeho druhé splátce, pro jednotlivé OVV ČSLH, v kontextu nově přijatého
rozhodnutí KVV ČSLH, viz výše.
Zodpovídá: Ivo Horák, Zdeněk Konečný
Termín:
04/2016.
úkol 2015/24/07 – splněn
zveřejnit Termínovou listinu akcí KVV ČSLH OLK pro období první poloviny kalendářního roku 2016.
Zodpovídal: Zdeněk Konečný
Zdeněk Konečný informoval přítomné o zveřejnění na office webu a rozeslání do hokejového hnutí,
v termínu 04/03 2016.
úkol 2015/24/08 – splněn
zaslat výsledek celkové požadované zpětné vazby od HOK – ke společnému, pilotnímu projektu soutěží
ELIOD LMD – Východ a KLD 2015/16 – KM VV ČSLH.
Zodpovídal: Zdeněk Konečný
Zdeněk Konečný informoval o zaslání podkladových materiálů adresátu v termínu 19/02 2016.
úkol 2015/24/09 – splněn
připravit koncept podkladové dokumentace k bodu /volební krajská konference/ na další zasedání KVV
ČSLH.
Zodpovídali: Všichni členové KVV ČSLH OLK.
Zdeněk Konečný písemně předložil a seznámil přítomné s kompletní, jím zpracovanou, podkladovou
dokumentací, dále. viz v samostatném bodu, níže /7. /.
úkol 2015/24/10 – splněn
zaslat oběma HOK přijaté stanovisko/usnesení KVV ČSLH OLK – k obdržené korespondenci, odvolání
HOK proti rozhodnutí DK KVV.
Zodpovídal: Zdeněk Konečný
Zdeněk Konečný písemně předložil rozeslanou korespondencí, ze dne 28/02 2016.
úkol 2015/24/11 – splněn
připravit DPP, dle potvrzené zpětné vazby od jednotlivých/ k podpisu a následnému zaúčtování a
bankovnímu převodu.
Zodpovídá: Ivo Horák, Zdeněk Konečný
Jmenovaní informovali o proceduře, formě realizace a finálnímu uzavření tohoto úkolu, uzavřeno do 30/03
2016, úhrada bankovním převodem 05/04 2015. Petr Přikryl o schválené prostředky neprojevil žádný
zájem.
Zápis číslo 24/2016 KVV ČSLH OLK schválen Všemi přítomnými hlasy tak, jak byl sestaven, ověřen,
rozeslán a to bez doplňků a úprav.
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3.

Informace předsedy KVV ČSLH – Kamil Přecechtěl





4.

podána informace z posledního zasedání KM VV ČSLH, PV VV ČSLH a požádal dále o doplnění
informací – Zdeněk Konečný
podány podrobné informace ze včera svolané, řádné schůze KM VV ČSLH

možné modely soutěží MLD, STD a J pro sezonu 2016/17

dvoustupňové systémy soutěží D a J, po cca 8 účastnících

nesestupovost týmů v těchto soutěží

vize svolání aktivu HOK, po domluvě s územně sousednímu KVV ČSLH, cca 05/2016 v Olomouc
Závěr:

KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu 3.
Všemi přítomnými hlasy, pokud u jednotlivých bodů není uvedeno jinak
(6 – 0 – 0).

Informace předsedů jednotlivých odborných komisí a Dozorčí rady KVV ČSLH
4.1. trenérsko metodická komise – Kamil Přecechtěl




Kamil Přecechtěl informoval o přípravě i vlastní organici, průběhu a závěrech školení TRE a doškolení
TRE licence C + mládež ČSLH ve SLO a HRV, v termínu 17/03 2016 – 20/03 2016, nový, upravený
termín vlastní akce
předloženy kompletní písemný materiály ve věci sportovní i ekonomické stránky pořádané akce,
doplněné hodnocením vedoucího semináře, doplněná dále o historický pohled měst a kulturu
Závěr:

KVV schvaluje ekonomickou stránku školení nových TRE licence C +
mládež ČSLH (i.) v HRV/SLO, bere na vědomí sportovní výsledky a
organizační i materiální zajištěnost této akce (ii.), Všemi přítomnými hlasy,
dle předložené a přednesené informace a důvodové zprávy okomentované
předkladatelem, Všemi přítomnými hlasy (6 – 0 – 0).

4 . 2 . k o m i s e m l á d e ž e – Mg r . P e t r R u t a r





podána kompletní informace o uspořádaných akcích i celého pilotního ročníku projektu VTM ČSLH
2015/16 – OLK
po konzultaci s jednotlivými TRE ve střediscích VTM ČSLH – OLK navrhl KVV ČSLH OLK neorganizovat
akce během letního období, tj. 04/2016 – 07/2016, dále bude program sestaven a navržen nově
jmenovaným a schváleným HT VTM ČSLH OLK
Zdeněk Konečný informoval o obdržené žádost SO ČSLH a TMK VV ČSLH – dotaz k projektu VTM
ČSLH v krajích pro období 04/2016 – 08/2016, viz dopis, ze dne 28/03 2016
Závěr:

KVV schvaluje neorganizovat soustředění VTM ČSLH – OLK pro období
04/2016 – 07/2016 Všemi přítomnými hlasy, dle předložené a přednesené
informace a důvodové zprávy okomentované předkladatelem, Všemi
přítomnými hlasy (6 – 0 – 0).

úkol 2016/25/02
zaslat SO ČSLH usnesení KVV ČSLH – neorganizování soustředění v projektu VTM ČSLH pro období
04/2016 – 08/2016
Zodpovídá: Zdeněk Konečný
Termín:
04/2016.




společně s Ivo Horákem a Zdeňkem Konečným KVV ČSLH OLK navrhují vyplatit součet nároků odměn
a náhrad jednotlivým členům VTM ČSLH 2015/16 – OLK
Zdeněk konečný navrhl realizovat formou DPP za 01-04/2016, s výplatou 05/05 2016 a uzávěrkou pro
zpětnou vazbu před-připravených DPP nejpozději do 22/04 2016
přítomní se shodli, že podmínkou vyplacení náhrad a odměn jednotlivým, je splnění Všech povinností –
stanovených v organizačně metodických pokynech v úvodu a v průběhu soutěžní sezony 2015/16
úkol 2016/25/03
rozeslat DPP jednotlivým členům RT VTM ČSLH 2015/ - OLK a následně obdržené i účetně zaúčtovat.
Zodpovídá: Ivo Horák, Zdeněk Konečný
Termín:
04/2016.
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Závěr:



KVV schvaluje vyplacení náhrad ve formě, termínu, způsobu, výši a
adresnosti, Všemi přítomnými hlasy, dle předložené a přednesené
informace a důvodové zprávy okomentované předkladatelem, Všemi
přítomnými hlasy (6 – 0 – 0).

4.3. komise pro spolupráci s OVV – Jan Trunda





informoval o aktuální situaci v jednotlivých okresech a zejména pak detailně popsána požadována
zpětná vazba z jednotlivých OVV ČSLH, doplnil – Zdeněk Konečný
ostatní, viz splněné úkoly, výše
krátce se zmínil k tématu okresních volebních konferencí v OLK, v 04/2016, dále řešeno v samostatném
bodě, níže
komise jinak bez problémů a připomínek

4.4. 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 – průběžný stav /nenárokováno/
Přehled udělených FP DK KVV – sezona 2015/16 – průběžný stav, sezona neuzavřena
Příjmy a výdaje VTM ČSLH OLK, KM KVV, sezona 2015/16 – průběžný stav
Přehled složených součtů vkladů klubů a oddílů a resty ze strany HOK – průběžná aktualizace
Vnitřní grant OLKO ČUS zpracován, podepsán a odevzdán, viz text zápisu výše









doplnění o fakt:
odměny členům jednotlivých RT jsou kompletně zaevidovány, jejich sumarizace a
následná úhrada bude dokončena do konce 04/2016
α
do dnešního dne není vyúčtována akce KR KVV – seminář RO z 05/09 2015 i přes
opakovaný příslib předsedy KKR
α
Ivo Horák a Zdeněk Konečný navrhli k diskusi možnou formu vyřešení celé, vleklé a KKR
neřešené situaci
α
proběhla opětovně diskuse přítomných
α
Petr Přikryl informoval přítomné, že povinnost doručení dokladů splní do 19/04 2016
α

4.5. sportovně technická komise & disciplinární komise – Pavel Sedlák




otázka tohoto resortu odložena na další řádné zasedání
Zdeněk Konečný upozornil na fakt uzavření soutěžního ročníku ze strany STK a DK KVV a následně, dle
termínů, viz SDŘ ČSLH i ze strany EK KVV /vyúčtování vkladů/, dále doplnil o fakt požadavku na
vyúčtování složených vkladů a sumarizaci udělených FP – od JMK a ZLK do termínu 20/04 2016
Přihlášky do soutěží ročníku 2016/17, zasedání zástupců krajů – příprava nového soutěžního ročníku
2016/17, Jihlava /účast Zdeněk Konečný/

4.6. Dozorčí rada – Jaroslav Petřík




příprava hodnotící zprávy pro volební krajskou konferenci,
komise jinak bez problémů a připomínek
přijaté úkoly splněny

4.7. komise rozhodčích – Petr Přikryl


jím provedena kontrola utkání celého sezony 2015/16 – s konstatování bezproblémového chodu, Vše
plně a správně obsazenost RO na ledě, pokud došlo k excesům, tak šlo výhradně o individuální chyby
jednotlivých RO

přiblížil informace z programu HoSys, ve vztahu ke KKR, doplněnou o informace z činnosti KKR

kauza korespondence RO – Petr Popelka /OL/ - pochybení čistě na straně RO

počet stížností na RO v sezoně 2015/16 – nula, žádný zástupce z hokejového hnutí si nestěžoval na
výkony nebo projevy RO v OLK
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podána krátká zpráva z jednání se sousedními předsedy KKR- resty RO, neochota řešit
počty utkání s DEL – nula, proběhla diskuse přítomných – 0% obsazenost utkání DEL je prvotně na
absenci předložené žádosti KKR pro jednání KVV ČSLH – na úhradu příp. činnosti DEL a to v sezoně
2014/15 i 2015/16, kritika Jana Trundy tohoto nezájmu ze strany KKR
KKR nebude navrhovat žádného RO na seminář RO nových RO I. třídy ČSLH – pro další, nejbližší akci,
z odůvodněním počtu i výkonosti v OLK a dále chyb jednotlivých RO v utkáních
informoval o pravidelném kontaktu ohledně volby delegace Rona ZS Šternberk – soutěž KLM /s Janem
Trundou/
konstatoval, že v OLK nejsou dostatečné kvantitativní i kvalitativní počty RO a KKR nezná způsoby
nápravy a změny
kritika obou projektů KR VV ČSLH /projekt Akademie RO i Rozvoje RO/
kritizoval fakt, že STK neposkytla požadované kopie ZU, v utkáních, ve kterých on osobně zjistil
nedostatky – ze strany HOK i TRE/VD, oponoval Zdeněk Konečný, tento materiál byl jím zaslán, po
doručení předmětných ZU zpět, po kontrole, od STK KVV
proběhla diskuse přítomných
úkol 2016/25/04
na základě obdrženého podnětu KKR a nahlášení čísel utkání konkrétní soutěže – zaslat členům KVV
ČSLH – požadované kopie ZU, ve kterých KKR našla nedostatky k provedení následné revize ze strany
KVV ČSLH.
Zodpovídá: Zdeněk Konečný
Termín:
04/2016.






5.

Petr Přikryl navrhl, aby si HOK sami generovali RO na utkání, bez přímé asistence KKR – autonomie a
širší spolupráce s KKR, KKR by s tímto bezezbytku souhlasila
pro přípravná, přátelská a turnajová utkání kladně hodnocena spolupráce s HOK – HC Zubr Přerov /Aleš
Verlík/, předání kompetenci KR OVV ČSLH Přerov, situaci na ZS Šumperk řešena napřímo HOK a RO,
příklad ve VSH Prostějov – neznámý, HOK s KKR nespolupracuje
proběhla následná diskuse přítomných
Závěr:

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

Informace sekretáře – Zdeněk Konečný
















přednesl zprávu o obdržené i rozeslané korespondenci v období mezi oběma schůzemi KVV ČSLH OLK
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 – 12/2015 a 01 – 04/2016
předložena písemná podoba smlouvy se společností eSports, která je v platnosti, dle požadavku
předsedy KVV ČSLH
v písemné podobě předložen provedená sonda VTM ČSLH – konkrétní, aktuální, ekonomická podpora v
jednotlivých krajích, z 03+04/2016
informoval o klíči rozdělení a adresnosti čerpání volných vstupenkách na repre akce v uplynulém období
v písemné podobě předložena aktualizovaná termínová listina akcí, soustředění (i.) a dále evidence
účasti jednotlivých členů RT odsouhlasené HT (ii.) i následných požadovaných hodnoceních (iii.) VTM
ČSLH 2015/16 – OLK
podána informace o průběžných, realizovaných novinkách v programu HoSys
v písemné podobě předložen návrh skript s prezentací do krajů /SO ČSLH, TMK VV ČSLH/ ke školení
nových TRE licence C + mládež ČSLH, k připomínkování a dále požadavku na objednávku nákupu KVV
ČSLH OLK – pro hokejové hnutí v OLK i vlastní činnost KVV ČSLH OLK a jeho jednotlivých odborných
komisí
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/
opětovně požádal o pravidelné zasílání hodnocení akcí od členů RT, které bude podkladem hlavně pro
SO ČSLH, dále i pro členy KVV ČSLH
podána informace k další etapě rozšíření projektu TRE do malých HOK, viz korespondence, ze dne
25/02 2016
Závěr:

KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu 5.
Všemi přítomnými hlasy, pokud u jednotlivých bodů není uvedeno jinak
(6 – 0 – 0).
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6.

VTM ČSLH 2015/16 – Olomoucký kraj



Závěr:






KVV schvaluje kompletní ekonomikou stránku projektu VTM ČSLH
2015/16 – OLK, dle předložené a přednesené informace a důvodové zprávy
okomentované předkladatelem v kontextu následné diskuse členů KVV
ČSLH, Všemi přítomnými hlasy (6 – 0 – 0).

Zdeněk Konečný předložil obdržený dopis, žádost – Michal Tomiga /2003 – U13/ ve věci evidence účasti
členů RT na soustředěních
Zdeněk Konečný navrhl zakoupení jednoho ks pracího prostředku pro vyprání výstroje a výzbroje /dresy,
stulpny, návleky/ HT VTM ŘSLH 2015/16 OLK + akci VII. ZODM 2016
Závěr:







7.

předložena detailní ekonomická zpráva celého soutěžního ročníku v jednotlivých týmech a střediscích
proběhla diskuse přítomných k tomuto celému projektu a organizovaných akcích

KVV schvaluje nákup a předání pracích prostředků k vyprání kompletní
výstroje a výzbroje VTM ČSLH 2015/16 OLK a VII. ZODM 2016 – v a pro
jednotlivá střediska, dle předložené a přednesené informace a důvodové
zprávy okomentované předkladatelem, Všemi přítomnými hlasy (6 – 0 – 0).

další otázky k tomuto bodu byly postupně řešeny v okruzích odstavcích výše
tento samostatný bod v jednání KVV ČSLH OLK bude vypuštěn
Závěr:

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

Volební konference ČSLH Olomouckého kraje





přítomní potvrdili shodu na obdobném, vyzkoušeném systému přípravy i vlastní realizace akce jako
v minulosti
Zdeněk Konečný informoval o projednané proceduře a faktu nahlášení ČSLH výše i poskytovateli služeb

středa – 25/05 2016, od 16:30

OLK, Olomouc, hotel Hesperia, Brněnská 55
Zdeněk Konečný připravil předem elektronicky i dnes písemně členům KVV ČSLH – kompletní
podkladovou dokumentaci k projednání a odsouhlasení, k následnému rozeslání i do celého hokejového
hnutí, duplicitně předem rozesláno, členům KVV ČSLH OLK, i elektronicky
proběhla obsáhlá diskuse přítomných
Závěr:



KVV schvaluje časový itinerář přípravy celé akce, včetně stanovených,
zadaných úkolů, rozsahu odpovědnosti i uzávěrek pro jejich splnění,
dle rozsahu předložené a přednesené informace a důvodové zprávy
okomentované předkladatelem v kontextu následné diskuse členů KVV
ČSLH, Všemi přítomnými hlasy (6 – 0 – 0).

úkol 2016/25/05
rozeslat hokejovému hnutí úvodní, kompletní podkladovou dokumentaci ke krajské volební konferenci,
viz schválený materiály dnešního zasedání KVV ČSLH.
Zodpovídá: Zdeněk Konečný
Termín:
04/2016.
úkol 2016/25/06
rozeslat jednotlivým OVV ČSLH úvodní, kompletní podkladovou dokumentaci k zajištění okresních
volebních konferencí, viz schválený materiály dnešního zasedání KVV ČSLH.
Zodpovídá: Zdeněk Konečný
Termín:
04/2016.


Závěr:

KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu 7.
Všemi přítomnými hlasy, pokud u jednotlivých bodů není uvedeno jinak
(6 – 0 – 0).
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8.

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



Zdeněk Konečný informoval o plánu KR OLKO ČUS – svolání 15. VH, v termínu 17/05 2016, v Olomouc
– KÚ OLK a požádal o stanovení DEL za LH /KVV ČSLH OLK/
proběhla krátká diskuse
Závěr:





KVV schvaluje delegáta valné hromady OLKO ČUS, v termínu 17/05 2016
v Olomouci, za KVV ČSLH OLK – Jan Trunda, schváleno Všemi přítomnými
hlasy (6 – 0 – 0).

Zdeněk Konečný písemně předložil obdrženou korespondenci:

dopis HOK – HC Zubr Přerov, ve věci návrhů do voleb KVV 2016

dopis HOK – HC Uničov /žádost/ ve věci používání Zápisů o utkání z programu HoSys, doplněné
komentářem osobně Jaroslavem Petříkem

dopis – Libor Zatloukal, ve věci dodržováni pravidla minihokeje

dopis HOK – HK Kroměříž /žádost/ ve věci nastoupení hráčů *A* a *B* týmu v soutěžích MLD

dopis zastupitele města Orlová – situace v HOK – HC Orlová

dopis CAIHP /Marek Černošek/ - ve věci Návrhu systému *výchovného*

dopis KVV ČSLH JMK, ve věci vyúčtování složených vkladů do soutěží sezony 2015/16 a žádost o
vyúčtování HOK JMK v soutěžích řízených STK KVV ČSLH OLK, do 22/04 2016

výzvu ČUS a ČOV – ve věci financování sportu v ČR

dopis ČSLH – rozhodnutí VV ČSLH o zřízení výdejních míst RP, ze dne 07/04 2016, Zdeněk
Konečný doplnil o podání žádosti, ze dne 07/03 2016 o zájmu střediska v OLK

dopis HOK – HC BBSS /žádost/ o zaslání Statutu KVV ČSLH OLK a dále Spisového řádu KVV
ČSLH OLK
úkol 2016/25/07
zaslat HOK – HC BBSS Statut KVV ČSLH.
Zodpovídá:
Termín:











Zdeněk Konečný
04/2016.

dopis ministryně školství mládeže a tělovýchovy, přeposlaný sekretariátem ČSLH, ve věci
informace vyhlášení Operačního programu Životního prostřední, materiál byl přeposlán do
hokejového hnutí
korespondenci k materiálu – Pravidla pro podávání návrhů a doplňků a změn stanov a řádů ČSLH,
uzávěrka zpětné vazby 05/04 2016 – KVV ČSLH OLK – žádný návrh, EM opakovaně rozesláno
pozvánka na seminář k úpravě výchovného, v termínu 04/04 2016, za KVV ČSLH OLK bez osobní
účasti
podkladový materiál k připomínkování – komise pro úpravu sazebníku náhrad a odměn, uzávěrka
zpětné vazby 25/03 2016 – KVV ČSLH OLK – žádný návrh, EM opakovaně rozesláno
pozvánka s úkoly na zasedání předsedů KKR v termínu 20/04 2016 v Praze, po jednání PV VV
ČSLH
požadavek PV VV ČSLH po KVV ČSLH – zaslat písemná usnesení okresních volebních
konferencí – do termínu 24/04 2016 /adresát Miloslav Šeba/
kontakt regionální TRE – B /Rostislav Košárek/ s žádostí o spolupráci při akcích VTM ČSLH v OLK
akce MMČR SŽ & MLD, ZS Přerov, v termínu 23 – 27/03 2016 /osobní účast – Zdeněk Konečný/
žádost ČSLH o zaslání návrhů subjektů /HOK/ k ukončení členství v ČSLH, uzávěrka zpětné vazby
31/03 2016 – KVV ČSLH OLK – žádný návrh, EM opakovaně rozesláno
α
proběhla diskuse, Kamil Přecechtěl přednesl následující

úkol 2016/25/08
zaslat členům návrh KVV ČSLH OLK pět let neaktivních klubů a oddílů a následně odeslat jako oficiální
stanovisko i ČSLH.
Zodpovídá: Zdeněk Konečný
Termín:
do 18/04 2016.
Závěr:









Závěr:

KVV souhlasí s návrhem seznamu neaktivních klubů a oddílů – k zaslání
ČSLH, které pět let zpět nenastoupili do soutěží ČSLH různých instancí
řízení, schváleno Všemi přítomnými hlasy (6 – 0 – 0).

VII. Konference sociologie sportu, v termínu 28/04 2016 – osobní účast /Zdeněk Konečný/
dopis RO – Zbyněk Novák, rozpor ve věci obdrženého rozhodnutí DK KVV
dopis RO - Petr Popelka, Olomouc, ve věci odvolání proti rozhodnutí DK KVV
α
proběhla diskuse a připomínkování přítomných k obdržené korespondenci
KVV ČSLH rozhodl obdržené odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise
KVV ČSLH zamítnout, s odůvodněním, že předmětný doručený materiál neobsahuje
všechny náležitosti, dle článku 612 - 615 SDŘ ČSLH, v jeho platném znění, zejména
pak článku 614 a jeho odstavce a), f), přijato Všemi přítomnými hlasy (6 – 0 – 0).
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dopis Eduard Paclík, Olomouc, ve věci odvolání proti rozhodnutí DK KVV
proběhla diskuse a připomínkování přítomných k obdržené korespondenci



α



Závěr:

KVV ČSLH rozhodl obdržené odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise
KVV ČSLH zamítnout, s odůvodněním, že předmětný doručený materiál neobsahuje
všechny náležitosti, dle článku 612 - 615 SDŘ ČSLH, v jeho platném znění, zejména
pak článku 614 a jeho odstavce f), přijato Všemi přítomnými hlasy (6 – 0 – 0).

úkol 2016/25/09
zaslat oběma RO přijaté stanovisko/usnesení KVV ČSLH OLK – k obdržené korespondenci, odvolání
HOK proti rozhodnutí DK KVV.
Zodpovídá: Zdeněk Konečný
Termín:
04/2016.
dopis – pozvánka na krajskou volební konferenci ČSLH JMK, v termínu 23/04 2016, adresovaná
pro Kamila Přecechtěla





Kamil Přecechtěl se dotázal k aktuální situaci kolem grantové politiky KÚ OLK pro rok 2016

Zdeněk Konečný – opakovaný kontakt s Miloslavem Machálkem, který za tyto projekty zodpovídá,
prozatím pro sportovní svazy není nic vyhlašováno

Zdeněk Konečný dále prezentoval rozeslanou korespondenci – členům KVV ČSLH OLK, ze dne
04/04 2016, přehled vyhlášených grantů, aktuálně neuzavřených, ze strany KÚ OLK - pro
kalendářní rok 2016
úkol 2016/25/10
kontaktovat napřímo KÚ OLK – Mgr. Jan Švec, ve věci možné podpory VTM ČSLH 2016/17 OLK – ze
strany KÚ OLK.
Zodpovídá: Zdeněk Konečný
Termín:
04/2016.



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



9.

KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu 8.
Všemi přítomnými hlasy, pokud u jednotlivých bodů není uvedeno jinak
(6 – 0 – 0).

Závěr

závěr provedl Kamil Přecechtěl s poděkováním za účast Všem dnes přítomným a v 15:25 hod. ukončil
dnešní zasedání KVV a poděkoval za dnešní účast na jednání i přednesené příspěvky.

Další program akcí – porady, a zasedání:


út – 17. květen 2016, 13:00 hodin

Přílohy:
I.
Přehled účasti členů na zasedání KVV ČSLH v celém volebním období.
Návrh programu dalšího, 26. zasedání:
1) Úvod, zahájení.
2) Kontrola plnění úkolů ze zápisu KVV 25/2015 (Kamil Přecechtěl, Zdeněk Konečný).
3) Informace předsedy KVV (Kamil Přecechtěl).
4) Informace předsedů jednotlivých odborných komisí a Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje.
5) Informace sekretáře (Zdeněk Konečný).
6) Volební konference ČSLH Olomouckého kraje (Kamil Přecechtěl).
7) Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání.
8) Závěr.
V Olomouci dne: 13/04 2016
Zápis ověřil/odsouhlasil: Kamil Přecechtěl, předseda KVV ČSLH
Zápis provedl: Zdeněk Konečný, sekretář
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