Český svaz curlingu 1
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Předmět:

44. Schůze Výkonného výboru Českého svazu curlingu

Datum:

8. 4. 2021 18:30 – 21:55

Místo: on-line Skype meeting

Přítomní:

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

Omluveni:

-

Hosté:

-

Zapisovatel:

M.Plzák

Přílohy:

-

Příští jednání:

3.5.2021 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
Schválení nominace na MS ženy 2021 a MSB vozíčkáři 2020
- VV korespondenčně schválil nominaci ve složení a) MS ženy 202: A.Kubešková, M.Baudyšová, A.Baudyšová, P.Vinšová, E.Kolčevská,
trenéři K.Kubeška a B.Askew
b) MSB vozíčkáři 2020: M.Bartůněk, R.Vyhnálek, D.Selnekovičová, M.Tluk, J.Břinčilová,
trenér S.Frederiksen, vedoucí výpravy E.Vydrová, fyzioterapaeut J.Chválová:
Následně byla trenérem týmu provedena změna v nominaci: místo R.Vyhnálka byl
donominován Radek Coufal
Světová zimní univerziáda 2021 (WUG 2021)
-

VV schválil trenéra reprezentačního týmu mužů: Jaroslav Vedral

Náhradní postup účasti reprezentantů na MS ženy a mixed doubles 2021 v případě
pozitivních testů na Covid-19
-

VV schválil záložní plán pro případ nákazy Covid-19 před odletem na MS

Podmínky pro amatérský sport a pořádání sportovních akcí od 12. 4. 2021 vyhlášené MZ ČR
-

MZ ČR původní vyhlášené podmínky rozvolnění amatérského sportu změnilo.
Sportování ve vnitřních prostorách sportovišť je stále omezeno.
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Testování hráčů reprezentačních týmů A muži, ženy, mixed doubles na přítomnost nákazy
Covid.-19
-

VV schválil na doporučení ZK ČSC zvýšení frekvence testování a schválil nákup
160ks antigenních samotestů

Juniorský curling
Výjimka pro zařazování hráčů do SCM v herní sezóně 2021/22
-

VV korespondenčně schválil výjimku pro zařazování hráčů do SCM v herní sezóně
2021/22

Organizace a Curling promo
Pravidla pro výběr dodavatelů ČSC - investiční akce podpořené státem
-

VV korespondenčně schválil znění pravidel

Rekonstrukce chlazení a VZT v Curling Aréně Roztyly
-

-

VV korespondenčně schválil dne 17. 3. 2021:
a) vyhlášení výběrového řízení „Vypracování projektové dokumentace pro výběr
zhotovitele na akci Rekonstrukce technického zázemí curlingové haly“
b) zadávací dokumentaci výběrového řízení a seznam firem, které budou osloveny
c) termín předložení nabídek byl stanoven na 6.4.2021
d) výběrovou komisi ve složení – R.Havelková, M.Bukovský, M.Hoferka, D.Šik,
P.Chládek (náhradník O.Bodlák)
VV korespondenčně schválil dne 1. 4. 2021:
a) změnu zadávací dokumentace výběrového řízení
b) prodloužení termínu pro předložení nabídek na 19. 4. 2021

Volební členská schůze ČSC 2021 (VČS)
-

-

VV schválil návrhy programu a usnesení VČS, Rozpočtu ČSC na rok 2021 a Plánu
akcí ČSC 2021/22 včetně termínu zahájení sezóny, které budou předloženy
k projednání na Radě předsedů ČSC
VV schválil návrh znění Usnesení VČS 2021 týkající se zrušení sezóny 2020/21
VV schválil návrh znění Usnesení VČS 2021 týkající se zavádění nového
výsledkového servisu v průběhu sezóny 2021/22

Jmenování člena dozorčí rady společnosti Curling Promo, s.r.o., IČ: 267 69 590, se sídlem
Jana Růžičky 1165/2, 148 00 Praha 4 – Kunratice
-

Výkonný výbor ČSC vzal na vědomí odstoupení Lenky Šafránkové z dozorčí rady a
jmenoval do dozorčí rady společnosti Ondřeje Kovaříka s datem vzniku funkce
9.4.2021
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Žádost o podporu záměru výstavby areálu sportovních zařízení v kampusu Západočeské
University v Plzni
-

VV schválil vyjádření podpory výstavbě sportovního areálu

Komise
Soutěžní komise
-

VV schválil konečnou verzi statutu komise

Projednané body jednání
Soutěže a Reprezentace
MS mixy 2021
-

VV projednal možné varianty nominace týmu na MS

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

VV vzal na vědomí informaci týkající aktuálního stavu předložení dokumentů na
jednání Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP.

