Z á p i s z j e d n á n í č í s l o 2 0 1 7 / 0 6 – 0 8 ® zk

Krajský výkonný výbor
Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje

Datum:

Místo:

čtvrtek 22 . če r v en 2 0 17, 13 :0 0 h od .

salonek – kavárna, hotel Hesperia, Brněnská 55, Olomouc, 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.

Úvod, zahájení, schválení programu jednání (Kamil Přecechtěl).
Kontrola plnění úkolů zápisu KVV ČSLH číslo 2017/05 – 07 (Zdeněk Konečný).
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.
VTM ČSLH 2016/17 a 2017/18.
Závěr.
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Program:

1. Úvod, zahájení, schválení programu jednání
•

•

předseda KVV Kamil Přecechtěl přivítal všechny dnes přítomné, zahájil dnešní, osmé zasedání 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
Zdeněk Konečný informoval: k bodů 2 předložen písemný materiál, k bodům 2., 5, 6. a 7. předložen
kompletní ucelený podkladový písemný materiál

2. Kontrola plnění úkolů zápisu KVV ČSLH číslo 2017/06 – 08
Provedl Zdeněk Konečný:
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.
Zdeněk Konečný a Ivo Horák informovali o aktuálním stavu.
ú kol 2 01 3/ 11/ 06 – sp ln ěn
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.
Zodpovídal: Pavel Sedlák
Pavel Sedlák přítomné informoval přítomné o jím vyřešení celé této záležitosti.
ú kol 2 01 4/ 14/ 11 – sp ln ěn
povinnost úhrady restů RO nejpozději na předsezonních seminářích RO, v opačném případě nesmí být
RO vůbec připuštěn do soutěží a delegován na žádné utkání.
Zodpovídal: Pavel Sedlák
Pavel Sedlák přítomné informoval přítomné o jím vyřešení celé této záležitosti. Všechny dluhy z minulosti jsou
vyřešeny a uhrazeny.
Zdeněk Konečný doplnil o písemný výstup z jednání EK a DK KVV – předložený Všem přítomným a dále
poznamenal, že zrušením tohoto úkolu, který platil pro RO vždy v minulosti, toto pravidlo následně nelze
vymáhat.
ú kol 2 01 4/ 15/ 12 – tr vá
projednat, na společném zasedání předsedů KVV ČSLH JMK, MSK, OLK a ZLK, splatnost udělených
FP a evidovaných restů vůči KVV ČSLH OLK a provést jejich kompletní úhradu.
Zodpovídá:
Kamil Přecechtěl
Termín:
06/2017.
ú kol 2 01 5/ 22/ 06 – sp ln ěn
rozeslat písemnou informaci a výzvu Všem dlužníkům – RO, povinnost úhrady evidovaných restů
nejpozději do 31/08 2015.
Zodpovídal: Pavel Sedlák
Pavel Sedlák přítomné informoval přítomné o jím vyřešení celé této záležitosti.
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ú kol 2 01 5/ 23/ 14 – u p r a ven , tr v á
informovat členy KVV ČSLH o výsledcích prováděných průběžných kontrol – rozeslaných schválených
finančních prostředky ČSLH určené OVV ČSLH.
Zodpovídá: Jaroslav Petřík, Jan Trunda
Termín:
průběžně.
ú kol 2 01 7/ 05 – 07 /0 1 – sp ln ěn
rozeslat finanční prostředky pro činnost OVV ČSLH a to jak Dotace MŠMT ČSLH kalendářního roku 2017
– 50% (I.), tak i Příspěvků ČSLH sezony 2015/16 – 100% (ii.).
Zodpovídali: Ivo Horák, Zdeněk Konečný, Jan Trunda
Zdeněk Konečný informoval o písemné korespondenci, ze dne 15/05 2017 a následně o bankovních převodech,
ze dne 22/05 2017.
ú kol 2 01 6/ 12 – 05 /1 2 – sp ln ěn
sestavit nákladnost ve věci odměn a náhrad členům RT VTM ČSLH 2016/17 – OLK pro období 01 –
04/2017 a navrhnout možné příjmové zdroje.
Zodpovídal: Mgr. Petr Rutar
Zdeněk Konečný předložil kompletně zpracovaný podkladový materiál k tomuto tématu.
ú kol 2 01 7/ 05 – 07 /0 2 – sp ln ěn
informovat členy KVV ČSLH o potvrzeném, dohodnutém termínu přijetí členů KVV ČSLH u náměstka
hejtmana OLK.
Zodpovídal: Zdeněk Konečný
Zdeněk Konečný informoval přítomné o sjednaném termínu, čt – 18/05 2017, rozeslané kompletní podkladové
korespondenci, ze dne 05/05 2017 – včetně materiálů grantového projektu.
ú kol 2 01 7/ 05 – 07 /0 3 – sp ln ěn
informovat členy KVV ČSLH o materiálech a podkladech k nově vyhlášenému grantu KÚ OLK,
plánovaném vyhlásit po schválení zastupitelstvem OLK, dne 24/04 2017.
Zodpovídal: Zdeněk Konečný
Zdeněk Konečný informoval přítomné o rozeslané kompletní podkladové korespondenci, ze dne 05/05 2017.
ú kol 2 01 7/ 05 – 07 /0 4 – sp ln ěn
informovat členy KVV ČSLH o závěrech jednání s náměstkem hejtmana OLK.
Zodpovídal: Kamil Přecechtěl
Kamil Přecechtěl a Zdeněk Konečný informovali přítomné o průběhu a závěrech tohoto jednání.
ú kol 2 01 7/ 03 – 06 /0 6 – sp ln ěn
na zasedání KVV ČSLH písemně předložit finální návrhy vyúčtování restů jednotlivců – rozhodčích za
celé předmětné, dlužné období – ke konečnému uzavření a vyřešení.
Zodpovídal: Pavel Sedlák
Pavel Sedlák přítomné informoval přítomné o jím vyřešení celé této záležitosti.
ú kol 2 01 7/ 03 – 06 /0 7 – sp ln ěn
na zasedání KVV ČSLH prezentovat hodnotící zprávu KR za úvodní rok své činnosti.
Zodpovídal: Pavel Sedlák
Pavel Sedlák přítomné informoval přítomné o jím vyřešení celé této záležitosti. Písemná zpráva byla zaslána
předsedovi KVV ČSLH.
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ú kol 2 01 7/ 03 – 06 /0 9 – zr u šen
prověřit na KM, příp. SO ČSLH kauzu stížnosti Mariána Nazada, Prostějov – ve věci podaní stížnosti na
Protikorupční linku ČSLH a informovat členy KVV ČSLH.
Zodpovídal: Kamil Přecechtěl
Jan Trunda podal aktuální informace z ČSLH.
ú kol 2 01 7/ 0 3 – 06 / 1 0 – tr vá
pro další jednání KVV ČSLH připravit kompletní, ucelený návrh podkladových materiálů KR KVV –
výsledky semináře a návrh na udělení licencí RO a dále nominační listiny RO krajských soutěží sezony
2016/17.
Zodpovídá: Pavel Sedlák
Termín:
04/2017.
ú kol 2 01 7/ 03 – 06 /1 1 – zr u šen
na další jednání KVV ČSLH informovat o způsobu vyřešení celé záležitosti opakovaně podané stížnosti
rodinou Sitařů na TRE – HOK Mgr. Miroslava Hornicha.
Zodpovídal: Kamil Přecechtěl
ú kol 2 01 7/ 03 – 06 / 1 2 – zr u šen
na další jednání KVV ČSLH předložit návrh hodnotící zprávy pro BK VV ČSLH – ve věci spolupráce
s regionálním TRE – B ČSLH v OLK, v sezoně 2016/17.
Zodpovídal: Mgr. Petr Rutar, Martin Vojtek
Mgr. Petr Rutar informoval přítomné o telefonickém rozhovoru s Rostislavem Košárkem.
ú kol 2 01 7/ 05 – 07 /0 5 – sp ln ěn
vyzvat písemně Rostislava Košárka k doplnění požadovaných podkladových materiálů – ke zpracování
finální hodnotící zprávy – ze stravy KVV ČSLH.
Zodpovídali: Zdeněk Konečný, Mgr. Petr Rutar
Zdeněk Konečný přítomné informoval o zaslaném rozhodnutí KVV ČSLH v této věci. Žádná odezva. Dodatečný
požadavek přeposlán zodpovědným členům KVV ČSLH
ú kol 2 01 7/ 05 – 07 /0 6 – zr u šen
informovat členy KVV ČSLH o dalších naplánovaných a svolaných akcích – předsedou KVV ČSLH.
Zodpovídal: Kamil Přecechtěl
ú kol 2 01 7/ 05 – 07 /0 7 – sp ln ěn
sestavit a zpracovat ekonomickou nákladnost v projektu VTM ČSLH 2016/1 – OLK, v období 01 –
04/2017 a písemně předložit na jednání KVV ČSLH.
Zodpovídali: Ivo Horák, Zdeněk Konečný, Mgr. Petr Rutar
Zdeněk Konečný předložil kompletně zpracovaný podkladový materiál k tomuto tématu a dále faktu – zozeslání
členům KVV ČSLH, dne 17/05 2017.
ú kol 2 01 7/ 05 – 07 /0 8 – sp ln ěn
sestavit a zpracovat rozdělení materiálních náhrad pro kluby a oddíly OLK – v rámci projektu VTM ČSLH
2016/17 – OLK a informovat na dalším, příštím zasedání KVV ČSLH.
Zodpovídal: Mgr. Petr Rutar
Mgr. Petr Rutar informoval přítomné o jím vyřešení celé této záležitosti.
ú kol 2 01 7/ 05 – 07 /0 9 – sp ln ěn
informovat o způsobu vyúčtování náhrad členů RT – v rámci projektu VTM ČSLH 2016/17 – OLK na
dalším, příštím zasedání KVV ČSLH.
Zodpovídal: Mgr. Petr Rutar
Mgr. Petr Rutar informoval přítomné o jím vyřešení celé této záležitosti.
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ú kol 2 01 7/ 05 – 07 /1 0 – sp ln ěn
informovat o rozeslaném EM – HT Václav Přibyl, 2004/U13 k neschváleném soustředění a reprezentaci
OLK v 04/2017 v hlavním městě Praha.
Zodpovídal: Zdeněk Konečný
Zdeněk Konečný informoval přítomné o rozeslané vyžádané korespondenci, ze dne 03/05 2017 – členům KVV
ČSLH.
ú kol 2 01 7/ 0 5 – 07 /1 1 – tr vá
informovat o způsobu řešení startu repre týmu OLK, kategorie 2004/U13 na soustředění ve VSH
Prostějov a dále startu na turnaji pořádaném na ZS Hvězda Praha – v termínu 04/2017, na dalším,
příštím zasedání KVV ČSLH.
Zodpovídá: Mgr. Petr Rutar
Termín:
05/2017.
ú kol 2 01 7/ 05 – 07 /1 2 – sp ln ěn
zpracovat a podat žádost o čerpání vnitřního grantu vyhlášeném KR OLKO ČUS 2017-01.
Zodpovídali: Ivo Horák, Zdeněk Konečný, Mgr. Petr Rutar
Zdeněk Konečný informoval přítomné o sestavení a oficiálním podání žádosti v termínu 25/05 2017 a dále
předané kompletní vyúčtování, v termínu 19/06 2017 – bez výhrad a připomínek KR OLKO ČUS. Finanční
prostředky budou na pod-účet KVV ČSLH připsány do 30/06 2017.
ú kol 2 01 7/ 05 – 07 /1 3 – sp ln ěn
informovat členy KVV ČSLH o průběhu i závěrech jednání předsedů a zástupců krajských svazů –
svolané KR OLKO ČUS, v termínu 28/03 2017
Zodpovídá: Jan Trunda
Jan Trunda podal krátkou hodnotící zprávu o tomto jednání.
ú kol 2 01 7/ 05 – 07 /1 4 – sp ln ěn
informovat členy KVV ČSLH o průběhu i závěrech jednání volební valné hromady – svolané KR OLKO
ČUS, v termínu 18/05 2017
Zodpovídá: Jan Trunda
Jan Trunda podal krátkou hodnotící zprávu o tomto jednání.

Zápis číslo 2017/05 – 07 KVV ČSLH OLK schválen Všemi přítomnými hlasy tak, jak byl sestaven, ověřen,
rozeslán a to bez doplňků a úprav.

3. Informace předsedy KVV ČSLH
3.1. popsal průběh a závěry schůzky s náměstkem hejtmana OLK, uskutečněnou společně s pp. Zdeňkem
Konečným a Jaroslavem Petříkem
3.2. podány zprávy a závěry s usnesením z jednání KM VV ČSLH a dále, s doplněním Zdeňka Konečného, i
ze zasedání PV VV ČSLH
ostatní informace v bodě 4. a 6.
✓

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).
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4. Informace členů KVV ČSLH a předsedy, členů Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje
4. 1. tren ér sko meto d ic ká k o mis e – Kam i l Př ec ec htě l
•
•
•

bez problémů a připomínek
pán konání školení nových TRE licence C + mládež ČSLH a doškolení TRE v úvodu nového soutěžního
ročníku, v Prostějově
Zdeněk Konečný předložil písemnou hodnotící zprávu a výsledky semináře a školeni TRE v 04 +
05/2017 v Prostějově

4. 2. spor tov ně t ec hn ic ká k o mis e – Al eš Ve rl í k
•
•
•
•
•

uzavření uplynulého soutěžního ročníku, podklady předány k dořešení DK KVV
HoSys – diskuse přítomných
Formuláře Zápis o utkání – diskuse přítomných
krátká informace k soutěžím řízených OLK a stavu vydání rozlosování do hokejového hnutí
otevřena otázka dvou různých subjektů na ZS v Prostějově, proběhla diskuse
ú kol 2 01 7/ 0 6 – 08 /0 1
vyzvat oba subjekty, působících v okrese Prostějov – v mládeži, o sdělení písemného stanoviska k další
činnosti a podat zprávu členům KVV.
Zodpovídá: Zdeněk Konečný
Termín:
06/2017.

•

otevřena otázka svolání aktivu klubů a oddílů OLK – pro soutěže KLP 2008 a MO 2009 a MO 2010 do
konce 06/2017, proběhla diskuse

ú kol 2 01 7/ 0 6 – 08 /0 2
svolat aktiv klubů a oddílů OLK – pro soutěže KLP 2008 a MO 2009 a MO 2010.
Zodpovídá: Aleš Verlík
Termín:
06/2017.

4. 3. kom ise pr o sp ol up rá ci s O VV – Jan T run da
•
•

komise jinak bez problémů a připomínek
vyčkání na vyúčtování rozeslaných příspěvků, termín stanoven do 30/06 2017, z jednotlivých okresů

4. 4. kom ise m l áde že – M gr . Pet r R uta r
•
•
•

podkladové materiál k novému soutěžnímu ročníku 2017/18 v projektu VTM ČSLH budou předloženy
za komis na další schůzi KVV
problémy v jednotných družstev a RT průběžně řešeny KM KVV
ekonomické a sportovní hodnocení písemně kompletně předem zaslal a dnes přítomným předložil
Zdeněk Konečný

4. 5. kom ise ro zho dč í ch – Pa ve l S ed l ák
•
•
•

Pavel Sedlák informoval o hodnotící zprávě – zaslané předsedovi KVV
resty RO – okomentované téma
na další, příští jednání dále připraví návrhy k vyúčtování dluhů RO s rozdělením na vymahatelné a
nevymahatelné
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ú kol 2 01 7/ 0 6 – 08 /0 3
zaslat členům KVV ČSLH kompletní aktuální přehled dluhů rozhodčích.
Zodpovídá: Zdeněk Konečný
Termín:
06/2017.
•

Aleš Verlík se dotázal k delegaci RO – led k utkání soutěže RLMD a RLSD, Pavel Sedlák reagoval –
delegace RO z místa utkání

4. 6. ekono m ic ká k om ise – Iv o H or ák
•

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

Ekonomické přehledy EK KVV – po poslední aktualizaci

4. 7. dis c ip l iná rn í kom ise – L ubom í r Ko la ř ík
•
•

podána informace z posledních zasedání komise
průběžná aktualizace evidovaných restů jednotlivců/rozhodčích – beze změny, dluhy aktivních RO

4. 8. Do zo rč í ra da – Ja ros l av Pet ř ík
•
•

•

otázka resortu odložena na další zasedání
otázka podání grantu na KÚ OLK – odložena na další zasedání

Zdeněk Konečný doplni o dvě různé možnosti žadatelů a informoval o konkrétních náležitostech
vypsaného grantu KÚ OLK a splnění podmínek žádosti i následného vyúčtování, dle zadání
vyhlašovatele
otázka vyúčtování dokladů v projektu VTM ČSLH 2016/17 OLK, týmu 2004/U13 – odložena na další
zasedání
ú kol 2 01 7/ 0 6 – 08 /0 4
projednat s předsedou KR možnosti sestavení a podání grantu vypsaném KÚ OLK HOK –
prostřednictvím OLKO ČUS.
Zodpovídá: Kamil Přecechtěl
Termín:
06/2017.
ú kol 2 01 7/ 0 6 – 08 /0 5
projednat s Jaroslavem Petříkem možnosti sestavení a podání grantu vypsaném KÚ OLK HOK –
prostřednictvím HC Uničov.
Zodpovídá: Kamil Přecechtěl
Termín:
06/2017.
ú kol 2 01 7/ 0 6 – 08 /0 6
projednat s Jaroslavem Petříkem vyúčtování dokladů v projektu VTM ČSLH 2016/17 OLK, týmu
2004/U13 na ZS Hvězda Praha, v 04/2017.
Zodpovídá: Kamil Přecechtěl
Termín:
06/2017.

✓

Závěr:

KVV schvaluje spolupráci a spolu podíl KVV na vyúčtovaní grantu vyhlášeném
KÚ OLK příp. podaného ve spolupráci s HOK – HC Uničov, dle závěru diskuse
přítomných, Všemi přítomnými hlasy (7 – 0 – 0).

✓

Závěr:

KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu 4.
Všemi přítomnými hlasy, pokud u jednotlivých odstavců není uvedeno jinak
(7 – 0 – 0).
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5.

Informace sekretáře
5.1. přednesl zprávu o obdržené i rozeslané korespondenci v období od poslední řádné schůze KVV ČSLH
OLK
5.2. okomentoval průběžně rozeslané zápisy z jednání krajů: PV VV ČSLH, přijaté úpravě k reorganizaci
soutěží a dále k projektu VTM ČSLH 2016/17 a následně i k sezoně 2017/18, jednání konané v termínu
23/05 2017 v Pardubicích, dále dne 05/06 2017 v Praze
5.3. další zasedání PV VV ČSLH – 09/08 2017 v Břeclavi, Memoriál Ivana Hlinky
5.4. nově zpracované a vydané číslování soutěží, HoSys
5.5. vyzval n sondě a následnému nacenění výstroje pro KÚ OLK – pro akci VIII. ZODM 2018 v PAK
5.6. předložena kompletní ekonomická stránka akce Škoda Hockey Cup 2017
5.7. v návaznosti na zpětnou vazbu od jednotlivých OVV ČSLH a konání okresních volebních konferencí a
doručených usnesení – opětovně zdůraznil zohlednění při přípravě podob Příspěvku ČSLH na činnost
OVV ČSLH (i.), Dotace MŠMT ČR/ČSLH k součinnosti OS/RS ČUS a OVV ČSLH (ii.), u nečinných OVV
nebo v případě nedoručení podkladů, nejdou a není kam, tyto finanční příspěvky přeposlat
5.8. Zdeněk Konečný opětovně otevřel otázku pořízení / zajištění pohárů a medailí pro vyhlášení vítězů
soutěží sezony 2017/18, dle schváleného záměru VV ČSLH, v 06/2016
5.9. V písemně podobě předložena, již dříve rozeslaná, kompletní ucelená podoba přehledu přihlášených
týmů v jednotlivých soutěží sezony 2017/18
5.10. Zdeněk Konečný písemně předložil analýzu došlých hodnotících zpráv a dále evidence dokladů
k vyúčtování uspořádaných akcí/soustředění – od HT v projektu VTM ČSLH 2016/17 – OLK, průběžná
termín pro doručení na sekretariát KVV ČSLH, pro členy KVV ČSLH, je do tří, resp. do sedmi dnů po
skončení akce
5.11. podána informace o další vlně v projektu TRE do malých HOK, hodnocení a bodování měl KVV ČSLH
zaslat nejpozději do 25/05 2017
•
Kamil Přecechtěl informoval, že toto hodnocení, za OLK, provedl osobně
5.12. předložena žádost ředitele soutěže II. liga ČR – ve věci sondy do KVV ČSLH ve věci kvalifikací, zpětnou
vazbu KVV ČSLH zasílají nejpozději do 30/06 2017 a požádal o stanovisko přítomné /předem
přeposláno, po obdržení – členům KVV ČSLH/
5.13. aktivy HOK:
•
03/06 2017 – Horní Cerekev, účast za OLK - /
•
15/06 2017 – Vyškov, účast za OLK – Zdeněk Konečný
•
27/06 2017 – Litomyšl, účast za OLK - ?
•
--/06 2017 – Ostrava, účast za OLK - ?
5.14. Zdeněk Konečný opětovně informoval o vyhlášení vnitřního grantu KR OLKO ČUS a požádal o
projednání a schválení žádosti 02 kalendářního roku 2017
✓

Závěr:

KVV schvaluje podání vnitřního grantu 02/2017 vyhlášeným KR OLKO ČUS (i.),
adresnost k pořádaným akcím a zejména pak Turnajům VTM ČSLH 2016/17 –
OLK v měsíci 04/2017, na území OLK a Škoda Hockey Cup 2017 (ii.), dle
předložených a přednesených informací okomentovaných jejím
předkladatelem a dále v diskusi přítomných, Všemi přítomnými hlasy
(7 – 0 – 0).

ú kol 2 01 7/ 0 6 – 08 /0 7
zpracovat a podat žádost o čerpání vnitřního grantu vyhlášeném KR OLKO ČUS 02/2017.
Zodpovídá: Ivo Horák, Zdeněk Konečný
Termín:
07/2017.

✓

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).
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6.

Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání
6.1. Zdeněk Konečný požádal předsedy jednotlivých odborných komisí o uzavření soutěžního ročníku
2016/17, zpracování Všech podkladů a následné finální vyúčtování /vkladů/ sezony, dle ustanovení
SDŘ ČSLH a dále rozeslaných výměrů pro sezonu 2017/18 včetně termínů pro zpětnou vazbu –
materiál písmeně rozeslán a předán členům KVV ČSLH
6.2. Pavel Sedlák přednesl návrh na změnu schválení vnitřní směrnice ve věci odměn na úhradu nákladů
spojených s výkonem funkce /náklady MT/, nově 500,00 Kč / á měsíc pro období 01-12 kalendářního
roku, proběhla diskuse přítomných
✓

Závěr:

KVV schvaluje úhradu částky 500,00 Kč / á měsíc pro období 01-12
kalendářního roku pro předsedu KR KVV /Pavel Sedlák/ na kompenzaci
nákladů na MT (i.), zpětně od 01/01 2017 (ii.), k činnosti KR KVV, formou DPP
(iii.), dle přednesených informací okomentovaných jejím předkladatelem a
dále v diskusi přítomných (6 – 0 – 1).

6.3. Zdeněk Konečný předložil již dříve členům KVV ČSLH rozeslané obdržené dopisy, včetně
doprovodných náležitostí, a požádal předmětné předsedy odborných o stanovisko k danému tématu
a členy KVV ČSLH o finální rozhodnutí – k rozeslání:
•
✓

Závěr:

•
✓

RO – Rostislav Wanke, Kopřivnice /MSK/
KVV ČSLH rozhodl odolání, proti původně přijatému, napadenému rozhodnutí
disciplinární komise KVV ČSLH, zrušit, dle článku 617, odstavce 2 SDŘ ČSLH, v jeho
platném znění, Všemi přítomnými hlasy (7 – 0 – 0).

Martin Hübl, Hodonín /JMK/

Závěr:

KVV ČSLH rozhodl odolání, proti původně přijatému, napadenému rozhodnutí
disciplinární komise KVV ČSLH, zamítnout, s odůvodněním, že obdržené podklady
žadatele neobsahují všechny náležitosti podle SDŘ, dle článku 616, odstavce 3 SDŘ
ČSLH, v jeho platném znění – přesněji náležitosti uvedené v článku 614, odstavce a) – f),
Všemi přítomnými hlasy (7 – 0 – 0).

ú kol 2 01 7/ 0 6 – 08 /0 8
zaslat oběma RO rozhodnutí KVV ČSLH o odvolání proti rozhodnutí DK KVV.
Zodpovídá: Zdeněk Konečný
Termín:
07/2017.

✓

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).

VTM ČSLH 2016/17 a 2017/18 – OLK
7.1. Zdeněk Konečný písemně předložil kompletní zpracovanou podkladovou korespondenci k celému
tomuto bodu
7.2. Zdeněk Konečný v písemné podobě předložil podrobnou agendu
•
inventarizace vráceného majetku KVV ČSLH OLK – výstroj a výzbroj hráčů
•
Přehled došlých zpracovaných zpráv HT jednotlivých týmů
•
Přehled účast a finanční adresnou nákladnost jednotlivých členů RT
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7.3. Mgr. Petr Rutar provedl komentář a navrhl způsob řešení
7.4. proběhla diskuse

8.

✓

Závěr:

KVV schvaluje úhradu vyčíslené a KM KVV i ověřené sumy pro členy RT
2002/U15 (i.), podmínečně schvaluje úhradu vyčíslené a KM KVV i ověřené
sumy pro členy RT brankáři, pokud budou doručeny chybějící hodnotící zprávy
doplněné o požadované podklady vyžádané BK VV ČSLH, a to s termínem
pro doručení HT kategorie brankáři – do 30/06 2017 (ii).), neschvaluje úhradu
vyčíslené a KM KVV i ověřené sumy pro členy RT 2003/U14, 2004/U13 a
2005/U12 a to z důvodu nesplnění základních stanovených podmínek a zadání
pro vedení těchto kategorií v projektu VTM ČSLH 2016/17 – OLK, výsledky
inventarizace majetku a chybějící artikly jsou na vrub střediska, které za daný
tým a kategorii zodpovídalo (klub, oddíl (iii.), dle přednesených informací
okomentovaných jejím předkladatelem a dále v diskusi přítomných (7 – 0 – 0).

✓

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).

Závěr
•

závěr provedl Kamil Přecechtěl s poděkováním za účast Všem dnes přítomným a ve 14:55 hod. ukončil
dnešní 8. zasedání KVV ČSLH a poděkoval za účast na tomto jednání.

Další program akcí – porady, a zasedání:



termín bude upřesněn elektronicky – jednání KVV ČSLH
termín bude upřesněn elektronicky – aktiv klubů, oddílů

Přílohy:
I. /.
Návrh programu dalšího zasedání:
1) Úvod, zahájení, schválení programu jednání (Kamil Přecechtěl).
2) Kontrola plnění úkolů ze zápisu KVV 2017/06 – 08 (Kamil Přecechtěl, Zdeněk Konečný).
3) Informace předsedy KVV (Kamil Přecechtěl).
4) Informace členů KVV ČSLH a předsedy, členů Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje.
5) Informace sekretáře (Zdeněk Konečný).
6) Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání.
7) VTM ČSLH 2017/18.
8) Závěr.
V Olomouci dne: 22/06 2017
Zápis ověřil/odsouhlasil: Kamil Přecechtěl, předseda KVV ČSLH
Zápis provedl: Zdeněk Konečný, sekretář
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