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Předmět:

41. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

1. 2. 2021 18:15 – 21:25

Místo: on-line Skype meeting

Přítomní:

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

Omluveni:

R.Havelková

Hosté:

-

Zapisovatel:

M.Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

mimořádná schůze 8. nebo 9. 2. 2021 od 18:15 (on-line Skype meeting )
řádná schůze 1.3.2021 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
Plán akcí ČSC 2020/21 a změny mistrovských soutěží
-

VV korespondenčně odsouhlasil verzi 13 Plánu akcí ČSC 2020/21, která zohledňuje
2 týdny na tréninky před první mistrovskou soutěží a současně ruší MČR seniorů,
Savona Cup, MČR mixů, akademický turnaj,

Poskytování zdravotní péče pro reprezentační týmy A mužů, žen a mixed doubles
-

VV korespondenčně rozhodl o uzavření smlouvy pro rok 2021 se společností Zdravý
sport

Reprezentační tým vozíčkáři
-

VV schválil přidělení prostředků na přípravu týmu a na jeho účast na MS B
VV odsouhlasil, že odměny hráčům týmu budou nadále vypláceny

Testování reprezentantů na COVID – 19
-

VV schválil, s platností od 8.2.2021, režim testování reprezentantů (muži, ženy,
junioři, juniorky, mixed doubles, vozíčkáři) a jejich týmových trenérů, který předložila
ZK (tj. reprezentanti a trenéři si antigenní test zajistí sami v periodě 1* za 7 dní).
Výsledky testů bude, ve spolupráci s týmovými trenéry, administrovat státní trenér.
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Tréninky reprezentačních týmů
-

VV schválil rozšíření tréninků (úterý ráno) prozatím do MS žen.

MS ženy 2021
-

VV vzal na vědomí informaci, že MS se bude konat v tzv. „bublině“
VV odsouhlasil nákup respirátorů FFP2. Množství respirátorů bude projednáno s ZK
ČSC.

Pokračování sezóny 2020/21
-

s ohledem na vývoj situace a stávající a očekávaná protiepidemická opatření VV
odsouhlasil, že Radě předsedů ČSC doporučí k projednání tzv. C variantu
pokračování sezóny, tj.:
a) zrušení všech mistrovských soutěží sezóny 2020/21
b) v okamžiku uvolnění opatření se budou organizovat jednorázové turnaje

Organizace a Curling promo
Svolání Rady předsedů klubů ČSC
-

VV korespondenčně rozhodnul o svolání rady předsedů na termín 8.2.2021

Rada předsedů klubů ČSC
-

VV projednal organizační zajištění rady (rada se bude konat prostřednictvím Microsoft
Teams, za každý klub se může přihlásit pouze jeden zástupce) a schválil podklady
pro jednání.

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

VV vzal na vědomí odpověď MČ Praha 11 na žádost ČSC ze dne 2.12.2020. Vedení
MČ Praha 11 podporuje ČSC ve věci sjednocení vlastnictví objektů a pozemků a je
toho názoru, že by takový objekt měl být v místě zachován pro další generace.

Organizace a Curling promo
Volební plénum ČOV
-

VV vzal na vědomí informaci, že volební plénum ČOV proběhne per rollam 26.2.2021
D.Šik byl vedením ČOV navržen do volební komise pléna.
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Dotační výzva NSA investice 2020 - 2024
-

VV vzal na vědomí aktuální stav přípravy dokumentace pro žádost o přidělení dotace
na rekonstrukci chlazení a VZT. Pro rozsah dokumentace bude rozhodující vyjádření
Odboru výstavby MČ Praha 11 ke stavebnímu záměru, tj. zda bude vyžadováno
stavební povolení či nikoliv. Předpokládaný termín rekonstrukce je plánovaný na léto
2022. Podmínkou pro přidělení dotace je užívání předmětu dotace po dobu nejméně
10 let viz jednání o odkupu pozemků.

Volební členská schůze ČSC 2021
-

VV projednal možné termíny. O termínu konání schůze se rozhodne po Radě
předsedů ČSC 8.2.2021.
VV vzal na vědomí stanovisko právničky svazu: „V souladu s aktuálním zněním Klíče
výkonu hlasovacího práva na ČS ČSC bude v případě zrušení soutěží v letošní
sezóně pro výpočet hlasů u každého klubu rozhodující počet jeho registrovaných
členů k 31.12.2020 a počet týmů, které za tento klub odehrály některou ze soutěží v
sezoně 2019/20 (tj. poslední ukončenou). Kluby, jejichž týmy žádnou soutěž
neodehrály (byť se do ní přihlásily), budou mít v souladu s Klíčem nejvýše 1 hlas.

Ekonomika
Rozpočet 2021
-

VV projednal postup přípravy rozpočtu

