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Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

39. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

7. 12. 2020 18:15 – 20:25

Místo: on-line Skype meeting

Přítomní:

D.Šik, M.Bukovský, V.Reitmajer, M.Podrábská Skotnická,
M.Vydra

Omluveni:

R.Havelková, O.Bodlák (přítomni prostřednictvím videokonference)

Hosté:

-

Zapisovatel:

M.Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

4. 1. 2021 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
Plán akcí ČSC 2020/21 a změny mistrovských soutěží v návaznosti na uvolnění
protiepidemických opatření
-

-

VV projednal návrh plánu akcí (počítá se zahájením mistrovských soutěží od 1. 1.
2021) a návrh na změny mistrovských soutěží a oba návrhy s drobnými úpravami
schválil
VV projednal plánované uspořádání Star league 2020/21 a Poháru ČSC 2020
v prosinci 2020 v souvislosti s aktualizacemi nařízení Vlády ČR

Úprava formulářů pro reprezentace a trenéry
-

VV vzal na vědomí, že formuláře zdarma upraví J.Bareš a schválil nákup měsíční
licence Acrobat Reader pro jejich vytvoření

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. 2019 až 30. 6. 2020
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-

Výkonný výbor ČSC schválil účetní závěrku za účetní období od 1. 7. 2019 do 30. 6.
2020 a rozhodl o převedení hospodářského výsledku – ztráty ve výši 586.358,07 Kč
na účet neuhrazené ztráty

Ekonomika
Vyhodnocení projektů pro mládež č. 1 - 3
-

VV projednal předložené žádosti (celkem jedna) a schválil úhradu žádosti

Technické zhodnocení curlingové haly
-

VV souhlasí se zahrnutím technického zhodnocení ve výší 602.472,- 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. Celková hodnota technického zhodnocení včetně již
odsouhlaseného technického zhodnocení pro rok 2020 činí 1.623.678, 65 Kč.

Veřejnosprávní kontrola MŠMT ČR týkající se dotací roku 2019
-

VV vzal na vědomí, že při kontrole hospodaření s prostředky státního rozpočtu u
dotací na ORGANIZACI a REPREZENTACI za rok 2019 nebyly shledány nedostatky
VV konstatoval, že se tak stalo díky zodpovědnému přístupu a dokonale odvedené
práci sekretáře svazu Miloše Plzáka.

Projednané body jednání
Rozvoj curlingu
Curlingová hala – změna užívání curlingové haly, koupě pozemku
-

VV vzal na vědomí, že svaz zažádal na Magistrátu hl. m. Prahy a na MČ Praha 11 o
souhlas se změnou užívání stavby a na Magistrátu hl. m. Prahy o odkup pozemku

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

VV byl informován, že svaz požádal o dotace z programů I. (Systémový rozvoj sportu
dětí a mládeže), III. (Provoz sportovního zařízení) a IV. (Sportovní akce)

Pořízení hmotného majetku z dotace MŠMT ČR
-

VV vyslechl informaci o aktuálním stavu - vozíky i software budou zakoupeny do 16.
12. 2020.
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Soutěže a Reprezentace
Prevenci šíření nemoci Covid 19 – zabezpečení vakcín ze strany ČUS
-

VV vzal na vědomí, že ČUS připravuje s Centrem zdravotnického zabezpečení
sportovní reprezentace zajištění vakcín pro státní reprezentaci. Svaz poskytl ČUS
potřebná data (počet reprezentantů v curlingu).

