Český svaz curlingu 1
Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

25. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

11.11. 2019 18:15 – 22:00

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

D.Šik, M.Bukovský, O.Bodlák, M.Vydra,
M.Podrábská Skotnická, R.Havelková

Omluveni:

-

Hosté:

K.Kubeška

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

9.12.2019 od 18:15 (Curlingová hala Roztyly, učebna nad ledem)

V.Reitmajer,

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Soutěže a Reprezentace
Schválení přihlášky na MS MD a seniorů 2020
-

VV schválil přihlášku reprezentačních týmů MD, seniorů a seniorek

Smlouva s firmou Atex (dodavatel reprezentačních dresů)
-

VV schválil znění dodatku smlouvy týkající se ceny dresů od 1.1.2020

Schválení nominace výpravy na YOG 2020
-

VV schválil nominaci Zuzana Pražáková, František Jiral, Kristýna Farková, Vít
Chabičovský, trenér: Petr Horák

Způsob vyplacení odměny za umístění v MČR MD 2018/19 týmu Savona 1
-

VV schválil způsob vyplacení

ME 2019 – fyzioterapeut
-

-

VV projednal zrušení cesty ze strany fyzioterapeuta E.Bínové (zdravotní důvody) a
odsouhlasil nominaci fyzioterapeuta M.Řezáče (16. – 24.11.2019). Vzniklé
vícenáklady spojené se zrušením cesty budou hrazeny z rozpočtu akce.
VV projednal možnosti účasti fyzioterapeuta na budoucích akcích (uzavření smlouvy,
apod.)
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Organizace a Curling promo
Výstupy z jednání Rady předsedů ČSC k problematice repre tréninků
-

VV pověřuje ReK ČSC vyhodnocením rozšíření tréninkových hodin pro reprezentaci.
Po projednání bude vyhodnocení předloženo členské základně.

Odměna sekretáře svazu
-

VV odsouhlasil odměnu za rok 2019

Vzor registrace řádného člena ČSC
-

VV projednal a schválil znění

Členství ČSC v Českém paralympijském výboru
-

VV korespondenčně odsouhlasil předběžný zájem o vstup do ČPV za předpokladu že
to umožní stanovy ČPV a s členstvím bude souhlasit Členská schůze ČSC

Nominace do komisí WCF
-

VV korespondenčně schválil nominaci K.Frederiksen (komise pro počet endů
v soutěžích WCF) a D.Šika (komise k metodice řízení projektů WCF)

Výroba curlingových kamenů
-

VV projednal zájem společnosti Slezské kamenolomy a.s. o zapůjčení jednoho
curlingového kamene a zapůjčení odsouhlasil. Společnost zdarma vyrobí a zapůjčí
několik kamenů k testům na ledě.

Žádost o přijetí klubu Curling Brno, z.s. do ČSC
-

VV projednal žádost a vzhledem k nedoložení všech podkladů rozhodl o
podmínečném přijetí klubu do ČSC. V okamžiku kdy klub podklady doručí na svaz
bude přijat za řádného člena.

Ekonomika
Dotace REPRE na rok 2020
-

VV odsouhlasil požádat o výjimku ze mzdového limitu na měsíční výplatu pro státního
trenéra počínaje lednem 2020

Technické zhodnocení curlingové haly
-

VV odsouhlasil zahrnutí technického zhodnocení v hodnotě 1.021.206,65 Kč,
provedeného společností Curling promo s.r.o., do majetku této společnosti s
možností uplatňovat účetní i daňové odpisy tohoto technického zhodnocení
pronajatého majetku dle platných předpisů.
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Příspěvky pro kluby na členy klubu nad 21 let z dotace ORGANIZACE 2020
-

VV projednal možnosti a odsouhlasil přidělování příspěvků na základě fakturace od
klubů

Odměny organizátorům turnajů EJCT 2019 a Prague Classic 2019
-

VV odsouhlasil, že za EJCT nebude vyplacena žádná odměna
VV odsouhlasil odměny organizačnímu výboru Prague Classic. Výši odměn
odsouhlasí VV korespondenčně
VV odsouhlasil výpočet odměn N.Vydrové za organizaci EJCT 2019 a Prague Classic
2019

Juniorský curling
MČR mixed doubles juniorů
-

VV odsouhlasil koncepci pořádání, závazné pokyny turnaje, výši startovného a
příspěvek na ceny ve výši 1.000,- Kč
VV odsouhlasil podmínky účasti prvních dvou týmů na mezinárodním turnaji mixed
doubles juniorů ve Švédsku a odsouhlasil zajistit a uhradit reprezentační dresy,
pojištění a tréninkové hodiny pod vedením státního trenéra

Odměna vedoucího trenéra STM
-

VV odsouhlasil odměnu za rok 2019

Marketing
Účast M.Bukovského na ME 2019
-

VV odsouhlasil účast M.Bukovského

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Adult Camp WCF 2020
-

VV projednal možné termíny konání a o termínu rozhodne na svém příštím zasedání

Soutěže a Reprezentace
Informace k turnaji Prague Classic 2019
-

VV ČSC vyjádřil velkou spokojenost s průběhem a organizací mezinárodních turnajů
EJCT a Prague Classic a děkuje tímto jmenovitě Eleonoře Vydrové, Martinu
Bukovskému, Bradu Askew, Davidu Šikovi, Marku Vydrovi a dále rozhodčím,
časoměřičům a ledařům za organizaci obou turnajů
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Ekonomika
Repre trenéři curlingu II.třídy a trenéři STM II.třídy
-

VV projednal stav uzavírání smluv a fakturaci trenérů

Příspěvky na kluby s juniorskou základnou
-

VV vzal na vědomí informaci o konečném zpracování projektů a rozeslání podkladů
na kluby
VV projednal možnost sloučení příspěvku na projekty s příspěvkem na tréninky klubů
v hale Roztyly

Rozvoj
Nabídka na spolupráci od společnosti AR delta a.s. (Areál ledových sportů Praha)
-

K.Kubeška požádal svaz o vyjádření k nabídce
VV pověřil O.Bodláka zpracováním odpovědi společnosti AR delta a.s. do 20.11.2019

