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Předmět:

26. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

9.12. 2019 18:15 – 21:00

Místo: Curlingová hala Roztyly, Praha

Přítomní:

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

Omluveni:

M.Vydra

Hosté:

A.Kubešková, A.Baudyšová

Zapisovatel:

M. Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

6.1.2020 od 18:15 (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
Soutěže a Reprezentace
Schválení přihlášky a nominace na kvalifikaci o MS mužů 2020
-

VV korespondenčně schválil přihlášku reprezentačního týmu mužů
VV schválil nominaci týmu ve složení L.Klíma, M.Černovský, J.Candra, S.Mokriš,
R.Boháč, kouč G.Savill, národní kouč B.Askew.

Rozpočty reprezentací A na přípravu před MS ženy 2020 a před kvalifikací o MS muži 2020
-

VV schválil rozpočty

Odměny členům organizačního výboru Prague Classic 2019
-

VV schválil odměny

Organizace a Curling promo
Schválení účetní závěrky společnosti Curling Promo, s.r.o., IČ: 267 69 590, se sídlem Jana
Růžičky 1165/2, 148 00 Praha 4 – Kunratice
-

předseda výkonného výboru ČSC seznámil přítomné se stavem hospodaření za
období 1.7.2018 až 30.6.2019
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-

Výkonný výbor ČSC schválil účetní závěrku za účetní období od 1.7.2018 do
30.6.2019 a rozhodla o převedení hospodářského výsledku – zisku ve výši 312
965,98 Kč na účet nerozděleného zisku

Ekonomika
Vyhodnocení projektů pro mládež č. 1 - 3
-

VV projednal předložené žádosti (celkem pět) a schválil úhrady vybraných žádostí

Odměna O.Bodlák
-

VV schválil odměnu O.Bodlákovi za práci pro rozvoj curlingu (NNSZ s curlingovou
dráhou, strategie rozvoje, atd.)

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Představení zázemí curlingové haly Roztyly starostovi MČ Praha 11
-

VV vzal na vědomí informaci, že zázemí bude starostovi představeno 11.12.2019

Akce curlingové klubu z Kanady (leden 2020)
-

VV vzal na vědomí informaci o akci curlingového klubnu z Kanada (pronájem tří drah
na 4 hodiny, přátelské zápasy s českými týmy)

Adult Camp WCF 2020
-

VV rozhodne o termínu korespondenčně

Soutěže a Reprezentace
Zhodnocení ME 2019 a MS „B“ vozíčkářů 2019
-

VV ČSC vysoce ocenil skvělou reprezentaci ČR na obou akcích, tj. postup týmu žen
na MS 2020, postup týmu mužů do A skupiny ME 2020 a do kvalifikace o MS 2020 a
historický postup reprezentace vozíčkářů do A skupiny MS.

Náměty na čerpání rozpočtu STM
-

VV bod odložil

Juniorský curling
Varianty financování jun. curlingu v rove 2020
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-

VV projednal možné varianty financování (finanční prostředky na juniorské soutěže,
ceny vítězi Star league, pořádání juniorských soutěží, atd.)

Rozvoj curlingu
Informace o projektu NNSZ s curlingovou dráhou
-

VV vzal na vědomí informace o termínu podpisu smlouvy, platebním kalendáři, atd.

Ekonomika
Náhrada škody v případě havárie vozidla zapůjčeného z autopůjčovny
-

VV vzal na vědomí škodu, která vznikla
svaz zjistí, zda je možné pojistit spoluúčast svazu nebo odpovědnost řidičů

