Z Á P I S č. 24
ze zasedání KVV ČSLH Střední Čechy ze dne 14.6.2018
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

P r o g r a m:
1/
kontrola zápisu č. 23
2/
zpráva DK
3/
zpráva TMK
4/
zpráva STK
5/
různé
1/
.
2/

Kontrola zápisu č. 23:
- všechny úkoly splněny
Zpráva DK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy DK
a) předseda DK informoval o platební morálce klubů. Neuhrazené pokuty HC Berounští Medvědi a HC
Buldoci Neratovice byly strženy z kauce. Pokuty neuhrazené rozhodčími budou řešeny s KR.

3/

Zpráva TMK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy TMK
a) bylo předloženo vyúčtování školení trenérů.
b) členové KVV mohou předkládat své návrhy na snížení nákladů na školení trenérů i rozhodčích včetně
odměn tak, aby byla i nadále zabezpečena minimálně stávající úroveň kursů. KVV rozhodne na svém
zasedání v srpnu 2018
c) termín pro další doškolovací seminář pro trenéry lic.C+mládež : 3.9.2018 od 16.00 hod. na ZS Kladno
d) předseda TMK připomenul možnost získání kreditů k prolongaci trenérského průkazu účastí na
soustředění VTM (maximální počet 5 trenérů na jednu akci VTM)
e) KVV ČSLH schválil složení realizačních týmů U15 – U12 s tím, že u výběru U13 bude do zahájení
sezóny doplněn vedoucí družstva

4/

Zpráva STK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy STK
a) předseda STK informoval o plánované schůzce s vedením klubů, která se uskuteční dne 4.9.2018 od
18.00 hod. v aule ČUS na Strahově. Informace připraví STK ve spolupráci s DK a KR. Kluby, jejichž
zástupci se schůzky zúčastní, budou při rozhodování o udělení disciplinárních trestů v prvních 3 kolech
soutěže zvýhodněny.
b) aktiv STK je připraven. KVV ČSLH schválil zakoupení poukazů na sportovní zboží v hodnotě celkem
4.000,- Kč pro hráče HK Kralupy Robina Studenta a Jana Hávu za mimořádný čin – záchranu života
hráče při utkání.

7/

Různé:
a) KVV projednal v souladu s článkem 18, bodu 1 platných Stanov ČSLH návrh předsedy KVV p. Milana
Hněvsy na odvolání předsedy KR a člena KVV ČSLH Michala Tasche a to zejména z důvodu pasivního
a nedostatečného výkonu funkce předsedy KR. Pro odvolání bylo všech 5 přítomných členů KVV
ČSLH.
b) KVV ČSLH kooptoval všemi 5 přítomnými členy KVV ČSLH do funkce předsedy KR a člena KVV
ČSLH Petra Macháče. Nový předseda KR byl pověřen složením komise rozhodčích do 22.6.2018.
Vzhledem k tomu, že další zasedání KVV ČSLH se bude konat 21.8.2018, bude složení KR
odsouhlaseno VV ČSLH per-rollam tak, aby nová KR již mohla pracovat. Je nutno připravit školení
rozhodčích, které se uskuteční 24.-26.8.2018 na ZS Mladá Boleslav, rozeslat dotazníky pro rozhodčí,
připravit seznam rozhodčích do rozpisu soutěží atd.
c) KVV ČSLH souhlasí se zakoupením notebooku pro předsedu DK Václava Formánka. Notebook ASUS
bude po předložení dokladu o nefunkčnosti navržen k odepsání z inventárního majetku KVV ČSLH.
Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 21.8.2018 od 16.00 hod. v sídle KVV ČSLH Praha 6-Strahov

Zapsala : Věra Janečková

