Zápis č. 3
ze zasedání Středočeského KVV ČSLH konaného distančně dne 3. 11. 2020
Přítomni:

pp. Milan Hněvsa, Ing. Jakub Král, Petr Macháč, Ivo Kyndl, Mgr. Martin Novák, Jiří Zorkler, Václav
Formánek, Věra Janečková

Omluveni:
Hosté:

Program jednání:
1/
kontrola zápisu č. 2
2/
informace z PV ČSLH č.3
3/
zpráva STK
4/
zpráva DK
5/
zpráva KR
6/
volba místopředsedy KVV ČSLH, předsedy KM a členů TMK
7/
různé
1) Kontrola zápisu č. 2
2) KVV ČSLH bere na vědomí informace z PV ČSLH:
- problematika bezhotovostní úhrady odměn rozhodčím
- zrušení akcí „Pojď hrát hokej“. KVV ČSLH žádá o stanovení náhradního termínu v závislosti na vývoji
epidemiologické situace
- zrušení náhradních akcí VTM v klubech do odvolání
- MČR U15 – termín květen 2021. MSK zatím nemůže z důvodu finančního krytí potvrdit
pořadatelství.
- návrh na prodloužení sezóny z důvodu dohrání soutěžního ročníku do května 2021
- školení trenérů formou distanční výuky nemá v TMK KVV ČSLH Střední Čechy podporu.
předseda navrhuje distanční formu u doškolovacích seminářů vyšších licencí (typu MOSTY)
- návrh na prodloužení střídavé hostování po 31.1.2021 byl zamítnut
3) Zpráva STK:
KVV bere na vědomí zprávu předsedy STK:
a) návrh změn v krajských soutěžích v souvislosti s epidemií Covid-19 – podle vývoje situace
b) STK řešila společně s DK neoprávněné starty hráčů (zejména dodržování SDŘ LH čl.319)
c) připomínky k systému soutěží LD a LJ - návrh pro sez. 2021/2022 připraví Ivo Kyndl
d) změny v žákovských soutěžích na sez. 2021/2022
4) Zpráva KR:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy KR
a) kontrola plateb nominačních poplatků – ze 163 rozhodčích uhradilo pouze 43
KR rozhodne o kompenzaci za pauzu způsobenou zastavením soutěží rozhodčím, kteří poplatek uhradili
např. snížením poplatku v sez. 2021/2022 nebo jinou formou.
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5) Zpráva DK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy DK:
a) předseda informoval o ukončeném výběru pokut ze sez. 2019/2020
b) řešení disciplinárních přestupků dle bodu 3/b
6) Volba do orgánů KVV ČSLH:
-

KVV ČSLH zvolil místopředsedou KVV ČSLH

-

KVV ČSLH zvolil předsedu KM KVV ČSLH

Václava Formánka
pro 6 -proti 0 -zdržel se 1
Mgr. Martina Nováka
pro 6 -proti 0 -zdržel se 1
Martin Škaloud, Vladimír Kameš
Jiří Zorkler, Luboš Holoubek

- KVV ČSLH schválil návrh na členy KM ve složení :
- KVV ČSLH schválil návrh předsedy TMK na členy:
7) Různé:
- KVV ČSLH schválil „Dodatek smlouvy o součinnosti pro rok 2020“ - čerpání příspěvku na energie a
služby za rok 2020 ve výši 151.000,- Kč. SKO ČUS bude příspěvek uhrazen po odsouhlasení ČSLH.
-

Mgr. Martin Novák upozornil na řešení zákazu startu hráčů „Univerzitní ligy“ v krajské lize mužů
Požadavek na změnu předloží předseda KVV na PV ČSLH.

Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 8.12.2020 od 16:00 hod. distančně přes Microsoft Teams
(připojení zašle elektronicky Ing. Král)

Zapsala: Věra Janečková
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