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Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

30. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

19. 1. 2015 18:00 – 20:00

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D. Šik, M. Hoferka,, M. Souček, V. Vojtuš, P. Winkelbauer,
M.Vydra

Omluveni:

P. Kovač

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

2. 2. 2015 od 18:00 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem)

Program jednání
1) Návrhy k projednání po oblastech viz zaslaný program jednání
2) Kontrola úkolů

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření

Organizace
Rezignace člena VV ČSC
-

VV přijal přijal rezignaci P.Kovače na pozici člena VV ČSC
VV požádá kluby o předložení návrhů na kooptaci člena VV ČSC. Termín pro
předložení návrhů bude do 18.2.2015. VV svolá na 26.2. Radu předsedů klubů a
oddílů.

Adult Camp 2015
-

VV schválil organizace WCF Adult Campu v termínu 24.-27.8. 2015 (23.8. rezervace
restaurace). VV ČSC pověřuje Kateřinu Urbanovou organizací akce. K. Urbanová
bude spolupracovat se zástupcem WCF E. Roethlisberger a O. Vohlídalovou/CP

Nový wifi v curlingové hale
-

VV schválil zpřístupnění wifi všem členům svazu
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Curlingová hala Roztyly
Jednání pozemek Roztyly
-

VV rozhodl, že svaz oficiálně projeví zájem o koupi pozemku

Curling promo
Účetní uzávěrka
-

VV pověřuje předsedu a místopředsedu ČSC schválením účetní závěrky Curling
Promo a převedení zisku na účet nerozděleného zisku a to formou rozhodnutí
jediného společníka společnosti Curling Promo, s.r.o.

Marketing a komunikace
Vyhlášení výběrových řízení
-

VV schválil vyhlášení výběrových řízení na marketingovou agenturu a na dodavatele
redesignu web stránek ČSC

Ekonomika
Světová zimní univerziáda 2015
-

VV schválil převod nevyčerpaných prostředků (12.790,- Kč) na přípravu týmu z roku
2014 do rozpočtu roku 2015

Soutěže a reprezentace
MČR žáků a MČRJ 2015
-

VV schválil úpravy herních řádů obou soutěží, které navrhla SK ČSC

MČR žáků 2015 (odvolání klubu CC Sokol Liboc proti rozhodnutí SK ČSC)
-

VV ČSC zamítnul odvolání klubu a potvrdil rozhodnutí SK ČSC o vyloučení týmu CC
Sokol Liboc z MČR žáků 2015, neboť jmenná soupiska neobsahuje čtyři hráče
s planou lékařskou prohlídkou

MS seniorů 2015
-

VV vzal na vědomí, že týmy budou čerpat volné tréninkové hodiny v souladu se
schválenými zásadami o přidělování tréninků
VV souhlasí s účastí M.Zelenkové na MS v pozici organizačního a technického
doprovodu
VV souhlasí s účastí K.Kubešky na MS v pozici trenéra obou týmů a u týmu mužů i
v pozici náhradníka
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MS mixed doubles 2015
-

-

VV zamítnul žádost vítězného týmu MČR MD 2014 o posun termínu konání
finálového turnaje MČR mužů a žen 14/15 z důvodu kolize s MS a vzal na vědomí
informaci týmu Liboc 3, že na MS nemůže ČR reprezentovat
svaz vyzval týmy, které se umístily na 2. – 5.místě v MČR MD 2015 s výzvou, aby
vyjádřily svůj zájem o účast na MS
VV schválil nominaci na MS MD 2015: O.Mihola, J.Jelínková (tým 1.KCK Trutnov 1 –
4.místo na MČR MD 2014)

Světová zimní univerziáda 2015
-

VV schválil nominaci repre týmu mužů: J.Splavec, M.Jurík, J.Sedlář, T.Zelenka,
K.Chaloupek, trenéř K.Kubeška

MS muži 2015
-

VV schválil nominaci repre týmu mužů: J.Snítil. M.Snítil. J.Kitzberger, L.Klíma,
S.Mokriš, trenér B.Gray, vedoucí výpravy T.Egyházi

MSJ 2015
-

VV schválil nominaci repre týmu juniorek: A.Krupanská, L.Hronová, E.Srnská,
A.Baudyšová, H.Hájková, trenér S.Frederiksen, vedoucí výpravy M.Cikrytová

Žádost šéftrenéra juniorských reprezentací
-

šéftrenér požádal o odpuštění části dluhů, které oběma týmům vznikly přečerpáním
jejich schválených rozpočtů na rok 2014
VV žádost zamítnul a vyzval šéftrenéra k úhradě částek, o které týmy rozpočet 2014
přečerpaly, do konce ledna 2015

Startovné týmů v juniorských soutěžích (poháry, MČR)
-

VV rozhodl, že startovné v těchto soutěžích je hrazeno i týmy, které jsou složeny
z individuálních členů ČSC, tzn. do soutěže je přihlásil hlavní trenér SCM

Juniorský curling a UZPS
Hodnocení trenérů mládeže za rok 2014
-

VV ČSC schválil hodnocení trenérů (K.Kubeška, S.Frederiksen), které bude
předloženo na Český olympijský výbor
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Projednané body jednání
Organizace
Kooptace člena VV ČSC
-

VV potvrdil, že M.Vydra je nově (místo P.Winkelbauera) zodpovědný za oblast
reprezentace a soutěže svazu

Disciplinární komise
-

VV konstatoval, že nemá žádné zprávy od DK ČSC týkající se odstoupení
R.Žďárského z pozice předsedy DK ČSC
VV požádá SRK ČSC o zjištění informací týkajících se činnosti DK ve věci odstoupení
jejího předsedy

Mimořádná jednání VV ČSC
-

-

V období listopad – prosinec proběhla mimořádná jednání VV ČSC jejichž
předmětem bylo řešení náležitostí týkajících se změn jednatelů a orgánů společnosti,
sídla, zakládací listiny, stanovení výše odměny jednatele za období 2013-2014 a
výše odstupného v souvislosti s odstoupením dosavadního jednatele společnosti
Curling Promo, s.r.o..
Zápis 26 / 3.11. mimořádné jednání VV ČSC – jmenováním členů dozorčí rady.
Zápis 28 / 11.12. mimořádné jednání VV ČSC – stanovením odměny jednatele
Curling Promo za období 2013-2014.
Zápis 29 / 17.12.2014 (korespondenční rozhodnutí) - VV pověřuje předsedu a
místopředsedu ČSC schválením účetní závěrky Curling Promo a převedení zisku na
účet nerozděleného zisku a to formou rozhodnutí jediného společníka společnosti
Curling Promo, s.r.o.

Zprávy členů VV ČSC
Přítomní členové VV podali zprávy o stavu oblastí, za které zodpovídají.

