Z Á P I S č. 12
ze zasedání KVV ČSLH Střední Čechy ze dne 24.5.2017
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

pp. Hněvsa, Ing. Král, Formánek, Zorkler, Kyndl, Ing. Šebík, Janečková
p. Tasch
pp. Pátek

P r o g r a m:
1/
kontrola zápisu č. 11
2/
zpráva STK
3/
různé
1/

Kontrola zápisu č. 11:
11/3/a KR předloží vyúčtování za školení rozhodčích, konané v březnu 2017
sekretář předloží vyúčtování školení trenérů lic. C+M., konané v dubnu 2017

2/

Zpráva STK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy STK.
a) předseda STK informoval o schůzce účastníků KLM k návrhu na rozšíření soutěže na 16 družstev, která
se konala dne 20.4.2017. Všichni přítomní souhlasili se systémem soutěže KLM pro sezónu 2017/18.
STK rozhodne o fixaci soutěže minimálně na 2 následující sezóny. Soutěž KLM se bude hrát ve dvou
skupinách po 8 účastnících. KVV ČSLH pověřuje předsedu, aby jednal na PV ČSLH ohledně termínu
zahájení kvalifikací. KVV ČSLH navrhuje formu turnaje, aby nemusela krajská liga mužů končit již
v polovině února.
b) do soutěže KSM se přihlásilo 13 družstev. KVV ČSLH ukládá předsedovi STK obeslat klub HC
Božetice zamítnutím žádosti o přijetí do soutěže pro sezónu 2017/18. Vzhledem k tomu, že HC Božetice
přísluší územně Jihočeskému KVV ČSLH, bude oddíl odkázán na účast v jejich soutěžích.
c) oddíly budou dle přihlášek rozděleny do soutěží ŽL, RLMD a RLSD na KM ČSLH dne 30.5.2017
d) sekretář a předseda STK se zúčastnili schůze krajských sekretářů v Pardubicích dne 23.5.2017
e) předseda STK informoval o možnostech zakoupení putovního poháru pro soutěž KLM
f) vzhledem k termínu schválení soutěží VV ČSLH dne 8.6.2017 rozhodl KVV ČSLH o posunutí termínu
aktivu STK na 20.6.2017 od 18.00 hod. Pozvánky obdrží oddíly do 5.6.2017

3/

Různé:
a) KVV ČSLH souhlasí se zakoupením nového projektoru. Náklady na opravu stávajícího přístroje BENQ
převyšují cenu nového přístroje. Přístroj bude následně vyřazen z evidence.
b) na základě protokolu bude z evidence vyřazen notebook HP 250 G3. Rovněž jeho oprava není rentabilní.
c) KVV ČSLH souhlasí s pořízením služebního vozidla. Žádost o povolení bude zaslána na ČSLH.
Současně bude odprodáno vozidlo Citroen C4. Cena nového vozu bude částečně kompenzována
ziskem prodeje.

Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 20.6.2017 od 15.00 hod. v sídle KVV ČSLH Střední Čechy
Praha 6- Strahov
Zapsala : Věra Janečková

