Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

53. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

6. 3. 2017 18:00 – 21:00

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D.Šik, M.Vydra, J.Létal, M.Hoferka, V.Vojtuš, M.Souček

Omluveni:

O.Kašťák

Hosté:

K.Kubeška

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

3. 4. 2017 od 18:00 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem)

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Organizace a Curling promo
Organizace OQE 2017
-

-

VV pověřuje organizační výbor přípravou OQE 2017. OV bude pracovat ve složení:
D.Šik – předseda, M.Vydra – místopředseda, členové OV – T.Egyházi, R.Boháč,
M.Souček, K.Jiralová, K.Frederiksen, R.Suda, sekretář OV – E.Vydrová).
VV vzal na vědomí informaci o stavu příprav (schůzka ke státní dotaci – MŠMT pan
Bříza a ČOV pan Kejval, první schůzka OV OQE dne 2.3.2017, stav smluv s WCF a
ZS Košůtka, informace ke stavům dotací od města Plzeň a Plzeňského kraje, atd.)

Volební členská schůze ČSC 2017
-

předseda VV ČSC svolává Volební ČS ČSC na termín 10. červen 2017, od 9,30 hod.,
restaurace hotelu Globus

Rada předsedů klubů a oddílů sdružených v ČSC
-

VV rozhodl, že rada předsedů se uskuteční 2.5.2017 od 18,30 hod. v restauraci
Sphera
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Soutěže a Reprezentace
Svazový termín 6. – 7.5.2017
-

VV vzal na vědomí stanovisko SK ČSC (termín nevyužije) a odsouhlasil poskytnutí
termínu společnosti Curling promo s.r.o. k nabídce klubům a komerčnímu využití

Světová zimní univerziáda 2017
-

VV pozitivně zhodnotil účast a umístění týmu (tým zajistil místo na WU 2019)
VV odsouhlasil úhradu nákladů spojených s účastí týmu na curlingové party konané
v rámci WU

Zdravotní program reprezentací pro rok 2017
-

-

VV odsouhlasil:
a) program poběží i v roce 2017
b) rozpočet programu ve výši 170.000,- Kč
VV odložil rozhodnutí týkající se najmutí kondičního trenéra

Rozvoj curlingu
Využití materiálu pořízeného z programu DAP WCF
-

VV rozhodl o využití materiálu (část košťat ponechat v rezervě svazu a částí obnovit
košťata v hale Roztyly, norské houby používat na košťata v hale)

Podpora brněnského curlingu
-

VV odsouhlasil zapůjčení jedné sady dětských kamenů a poskytnutí vyřazených
košťat z haly Roztyly. VV na jednorázovou akci dle možností Curling promo zapůjčí
sadu kamenů, slajdy a košťata. VV doporučuje pro získání finančních prostředků
využít svazových loterijních projektů.

Projednané body jednání
Marketing a komunikace
Web svazu
-

VV vzal na vědomí informace o aktuálním stavu údržby stránek, o jejich vztahu k
OQE 2017, o sociálních sítích (facebooku Český curling, vznik instagramu) a jejich
správě, o překladu webových stránek ČSC do AJ

Soutěže a Reprezentace
Rozpočet reprezentací pro rok 2017
-

VV projednal rozpočet reprezentací všech kategorií
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Výstupy pracovní skupiny na řády a systémy pro období 2017 – 2021
-

VV vzal na vědomí informaci o návrzích. Konkrétní návrhy pro radu předsedů
projedná VV na svém dubnovém zasedání

Ekonomika
Státní dotace od MŠMT ČR
-

VV projednal výzvu MŠMT k akceptaci přidělených dotací v programech I., II. a V.

Rozpočet ČSC 2017
-

-

D. Šik předložil návrh odměn statutárním orgánům, výkonnému výboru a komisím
ČSC – záměr pro období 2017 - 2021. Detailní návrh bude projednán na příštím
zasedání VV a současně bude začleněn do rozpočtu ČSC 2017.
VV projednal úpravy rozpočtu 2017. Další fáze úprav proběhne na dubnovém
zasedání VV.

Juniorský curling a UZPS
STM – koncepce, rozpočet
-

VV projednal, s ohledem na státní dotaci, úpravu koncepce STM a rozpočet pro rok
2017. Přípravou koncepce, ve spolupráci s JK ČSC pověřil V.Vojtuše.

Rozvoj curlingu
Koupě pozemku pod halou Roztyly
-

VV vzal na vědomí informaci o jednání se starostou MČ Praha 11 (MČ nemá problém
s prodejem pozemku svazu)

Hlavní organizátor Třesku 2017
-

VV vzal na vědomí informaci, že svaz oslovil V.Černovského (předseda TMK ČSC)
s nabídkou stát se hlavním organizátorem kempu. V.Černovský nabídku přijal.

