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Předmět:

08. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

5. 3. 2018 18:15 – 20:00

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D.Šik, M.Bukovský, O.Bodlák, M.Vydra, V.Reitmajer

Omluveni:

M.Podrábská Skotnická, R.Havelková

Hosté:

-

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

3. 4. 2018 od 18:05 (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
Členská schůze ČSC 2018
-

VV projednal a odsouhlasil úpravu programu a usnesení členské schůze (doplnění
bodů Stanovy ČSC a Přijetí nového klubu do ČSC)

Úprava stanov ČSC
-

VV projednal a odsouhlasil úpravy stanov

Změny smluvních podmínek s právníkem svazu (Mgr.L.Kotrchová)
-

VV projednal a odsouhlasil úpravu smluvních podmínek s platností od 1.1.2018

Pořízení použitých kamenů ze zahraničí
-

VV projednal a s ohledem na rozvoj curlingu v ČR odsouhlasil nákup použitých
curlingových kamenů (66 ks) ze Švýcarska

Curlingová hala – změna užívání
-

VV odsouhlasil vítěze výběrového řízení na zpracovatele dokumentace pro změnu
užívání curlingové haly. Dokumentaci zpracuje firma Archaplan.
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Nájemní smlouva byt pro státního trenéra
-

VV schválil:
a) prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2019
b) navýšení výše nájmu o 500,- Kč/měsíc (na 13.500,- Kč/měsíc) s platností od
července 2018

Odměna za organizaci OQE 2017
-

VV odsouhlasil odměnu pro T.Kupa (pomocný ledař)

Soutěže a Reprezentace
Účast maďarských týmů v lize juniorů a žáků 2018/19
-

VV odsouhlasil, účast maďarských týmů v lize juniorů a žáků

MS senioři a mixed doubles 2018
- VV schválil nominaci a složení výprav:
a) MS senioři – L.Hajtl, V.Zinga, J.Resl, P.Málek, M.Plzák
b) MS mixed doubles (B.Askew – státní trenér, T.Paul, Z.Hájková)
Přihláška týmů na WUG 2019
-

VV projednal možnosti účasti týmů a odsouhlasil přihlášku týmu mužů i žen

Marketing a komunikace
Olympijské festivaly Brno, Ostrava
-

VV vzal na vědomí informaci o průběhu Olympijských festivalů k ZOH 2018
(curlingová sportoviště byla nejnavštěvovanější) a odsouhlasil vyúčtování akce

Komise
Rozvojová komise ČSC (RK ČSC)
-

VV projednal návrh postupu zpracování strategie a koncepce rozvoje curlingu v ČR
do roku 2025 a pověřil O.Bodláka projednání detailů spolupráce s externím
zpracovatelem koncepce
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Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Ocenění Jiří Snítil
-

VV projednal náměty na ocenění J.Snítila za přínos curlingu v souvislosti
s ukončením jeho reprezentační kariéry. J.Snítil bude oceněn v rámci finálového
turnaje MČR mužů 2017/18.

Soutěže a Reprezentace
Turnaj série CCT v Praze
-

VV vzal na vědomí informace o přípravě konání turnaje CCT v Praze (1. - 4.11.2018)
– smlouva s pořadatelem série, návrh rozpočtu, atd.

Rozpočty reprezentací 2018
-

VV projednal a upravil návrh rozpočtu reprezentací (např. rozšíření reprezentací
mixed doubles o týmy B a C, navýšení finančních příspěvků týmům, atd.)

