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Zápis jednání VV ČSC

Předmět:

43. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

1. 3. 2021 18:15 – 21:20

Místo: on-line Skype meeting

Přítomní:

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

Omluveni:

-

Hosté:

K.Kubeška

Zapisovatel:

M.Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

6.4.2021 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
Reprezentační tým vozíčkáři
-

VV korespondenčně odsouhlasil doplnění soupisky týmu o hráče: M.Bartůněk,
R.Vyhnálek, R.Coufal

Mezinárodní turnaje Prague Classic 2021 a EJCT 2021
-

VV odsouhlasil uspořádání obou turnajů. Předpokládané termíny – Prague Classic 4.
– 7. 11. 2021, EJCT 1. – 3. 10. 2021.

Výpověď trenérské smlouvy
-

VV odsouhlasil, na návrh státního trenéra, výpověď trenérské smlouvy trenérovi
reprezentace ženy B M.Vojtušovi s platností od 1.3.2021

Režim trénování reprezentačních týmů
-

VV schválil úpravy stávajícího systému trénování (smlouvy, odměny, časy tréninků
vozíčkářů)

Český svaz curlingu 2
Zápis jednání VV ČSC
Organizace a Curling promo
Volební členská schůze ČSC 2021
-

-

VV projednal stav přípravy rozpočtu svazu na rok 2021, program ČS, úpravy řádů,
plán akcí 2021/22, programu a usnesení ČS
VV zvažoval pozdější termíny konání RP a ČS ČSC nicméně po právní poradě ve
věci trvání funkčního období orgánů svazu VV stanovil tyto termíny:
a) termín konání ČSC: 5. 6. 2021 od 9,30 hod.
b) termín konání rady předsedů: 5. 5. 2021 od 18,30 hod.
Dle aktuálních platných usnesení Vlády ČR lze za účelem zákonných povinností
uskutečnit Členskou schůzi ČSC při zachování hygienických opatření (testování
účastníků, rozestupy atd.)

Ručitelství za odklad splátek nájmu Curling Promo s.r.o.
-

VV korespondenčně odsouhlasil ručitelství svazu za odklad splátek, na kterém se
dohodlo Curling Promo s.r.o s pronajímatelem kanceláře
součástí dohody je sleva za období 5 měsíců

Pracovní poměr koordinátory reprezentačních týmů
-

VV schválil přechod na trvalý pracovní poměr se zkráceným úvazkem

Účetní svazové směrnice
a) VV projednal návrhy a schválil znění směrnic: „Vyplácení cestovného s stravného“ a
„Oběh a schvalování účetních dokladů“
b) VV projednal přípravu směrnice dotýkající se pojistných náhrad ve vztahu k pronájmu
vozidel, půjčování svazového materiálu, apod.

Komise
Soutěžní komise
-

VV projednal a následně schválil návrh úpravy statutu komise, který sladil volbu do
komise se stanovami svazu (komise ad hoc)
VV si nechá od právníka doporučit postup (termín, způsob) ukončení činnosti
stávající SK, která byla zvolena na poslední ČS

Trenérská komise
-

VV schválil, na základě doporučení od TMK, přihlášení trenérů J.Snítila, J.Bareše a
P.Horáka do Unie profesionálních trenérů

Projednané body jednání
Organizace a Curling promo
Dotační výzva NSA investice 2020 - 2024
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-

VV vzal na vědomí vyjádření Odboru výstavby MČ Praha 11, že rekonstrukce může
proběhnout bez vědomí stavebního úřadu, tj. nevyžaduje ohlášení ani stavební
povolení.

Postgraduální studium sportovního managementu WCF a WAoS
-

VV ocenil úspěšné přijetí A.Kubeškové na studia

Adult Camp WCF 2021, soustředění STM 2021
-

WCF Adult Camp se v letošním roce uskuteční formou on-line. WCF požádala o
předběžnou rezervaci termínu pro WCF Adult Camp 2023 v původním provedení.
soustředění STM se uskuteční v hale Roztyly na konci srpna 2021

Pražský svaz curlingu
-

VV projednal dotaz zakladatelských klubů Pražského svazu curlingu, na které se
obrátil Městský soud ve věci další existence. VV konstatoval, že Pražský svaz
curlingu dlouhodobě nevykonává činnost, pro kterou byl ve své době založen.
V současné době regionální uspořádání svazu není nutné, přičemž partnerem pro
subjekty na území Prahy jako jsou Hlavní město Praha, Pražská tělovýchovná unie
apod. je Český svaz curlingu. VV doporučuje zakladatelům spolek zrušit.

Ekonomika
Rozpočet 2021
-

VV projednal postup přípravy rozpočtu

Soutěže a Reprezentace
MS ženy 2021
-

VV vzal na vědomí informaci, že MS se uskuteční v termínu 22. 4. – 9.5.2021 v
Calgary

Světová zimní univerziáda (WUG)
-

-

VV vzal na vědomí:
a) WUG se uskuteční v prosinci 2021 a bude nejspíš kolidovat s OQE
b) ČR má jisté místo v soutěži mužů
VV na svém příštím zasedání schválí trenéra týmu, kterého pověří sestavením týmu a
zahájením tréninku

