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Předmět:

37. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

2.11. 2020 18:15 – 22:00

Místo: on-line Skype meeting

Přítomní:

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

Omluveni:

-

Hosté:

-

Zapisovatel:

M.Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

23.11.2020 od 18:15 (on-line Skype meeting)

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

VV ČSC rozhodnutí, schválení, pověření
Soutěže a Reprezentace
Úprava Plánu akcí ČSC 2020/21 s ohledem na aktuální usnesení Vlády ČR o nouzovém
stavu v souvislosti s epidemií COVID – 19
-

-

VV vzal na vědomí:
a) usnesení Vlády ČR o prodloužení nouzového stavu do 20.11.2020
b) možné prodloužení nouzového stavu a zákazu shromažďování po 20.11.2020 (v
tomto případě VV obratem svolá své zasedání)
VV následně projednal a odsouhlasil zpracovat návrh Plánu akcí ČSC 2020/21 za
podmínek: dlouhodobé soutěže se začnou hrát od 1.1.2021, vybrané krátkodobé
soutěže (např. Pohár ČSC, MČR seniorů) se mohou odehrát v průběhu listopadu a
prosince 2020 v případě, že Vláda ČR uvolní zákaz sportování v uzavřených
prostorách

Odměna koordinátor reprezentací
-

VV odsouhlasil odměnu za rok 2020

Organizace a Curling promo
Odměna sekretáře svazu
-

VV odsouhlasil odměnu za rok 2020
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Juniorský curling
Odměna vedoucího trenéra STM
-

VV odsouhlasil odměnu za rok 2020

Ekonomika
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.

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Curlingová hala – změna užívání curlingové haly, koupě pozemku
-

VV vzal na vědomí informace o stavu projektu na změnu užívání curlingové haly v
Roztylech. Je dořešen způsob dopravního značení pro obě parkoviště. V nejbližší
možné době bude nutné realizovat svislé i vodorovné značení, zejména u horního
parkoviště pro tělesně postižené. Toto parkoviště musí být určeno pouze pro tělesně
postižené občany. Projekčně je vyřešen i problém s vypouštěním dešťových
vod (terénní úpravy okolo haly) a v současné době čekáme na písemné
odsouhlasení příslušného úřadu. Po předpokládaném kladném vyjádření bude možné
podat žádosti k projektu změny užívání na PH11 a Magistrát HMP.

Volba do Nomination committee WCF
-

VV vzal na vědomí informaci D.Šika (je členem komise Structural Review Group) o
činnosti komise (komise navrhla např. změnu stanov WCF) a nynější volbě členů
komise

Vliv uzavření sportovišť na ekonomiku Curling Promo
-

VV vzal na vědomí informace o současných a budoucích ztrátách firmy v souvislosti
s epidemií COVID – 19, o možnostech získávání státní podpory, o zavedených
úsporných opatřeních, apod.

Rejstřík sportů NSA
-

VV vzal na vědomí informaci, že pro získání dotací od NSA je podmínkou, aby spolek
i jeho členi byli zaevidováni v rejstříku. Pro svaz je důležité (s ohledem na budoucí
žádosti o dotace), aby všechny curlingové kluby byly v rejstříku zapsány.
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-

VV vzal na vědomí, že některé kluby dosud nemají zaktualizované stanovy pro
veřejný rejstřík

Ekonomika
Čerpání rozpočtu ČSC 2020 s ohledem na dotace MŠMT
-

VV projednal aktuální možnosti čerpání prostředků související s epidemií COVID – 19

DAP WCF na období 2020-2021
-

VV projednal možnosti nastavení čerpání v letech 2020 a 2021

Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2021
-

VV podrobně projednal možnosti využití programu podpory a zaměří se na žádosti o
dotace z programů I. (kluby s juniorskou základnou), II. (koupě pozemku pod halou
Roztyly), IV. (EJCT, Prague Circles resp. Pohár žáků)

Pořízení hmotného majetku z dotace MŠMT ČR
-

VV vyslechl informaci o aktuálním stavu pořizování stroje na úpravu ledu, vozíků na
kameny a software pro analýzu herních dovedností. Majetek bude doručen a uhrazen
v souladu s podmínkami dotace.

