Zápis č. 37
ze zasedání Středočeského KVV ČSLH konaného dne 22. 10. 2019
Přítomni:

pp. Milan Hněvsa, Petr Macháč, Ing. Jakub Král, Ivo Kyndl, Václav Formánek, Ing. Viktor Šebík, Jiří
Zorkler, Věra Janečková

Omluveni:
Hosté:

p. Otakar Pátek, Jan Pěkný, Miloslav Pavlis, Jakub Maňák

Program jednání:
1/
2/
3/
4/
5/
6/

kontrola zápisu č. 35
zpráva TMK
zpráva STK
zpráva KR
zpráva DK
různé

1) Kontrola zápisu č. 34
a) všechny úkoly byly splněny
b) KVV ČSLH revokuje bod 2/c zápisu č. 35/2019: odměna pro trenéry VTM pro sez. 2019/20 ve výši
1200,- Kč. Další odměna za výkon funkce trenéra bude řešena jednorázovou odměnou na konci
sezóny. Výši odměny určí KVV ČSLH na doporučení šéftrenéra VTM.
c) předseda předal věcné dary k životnímu jubileu (Václav Formánek), k ukončení činnosti v STK
(Miloslav Pavlis) a k 1. místu na školení rozhodčích I.tř. (Jakub Maňák)

2) Zpráva TMK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy TMK:
a) sekretář předal vyúčtování akcí VTM za říjen 2019. KVV ČSLH bere na vědomí náklady spojené
s pořádáním akcí.
b) Příští akce VTM – 7. kolo se bude konat dne 11.11.2019 na ZS Mladá Boleslav. Hosté – Plzeňský kraj

3) Zpráva STK :
KVV bere na vědomí zprávu předsedy STK:
a) předseda informoval o udělování výjimek při navýšení mladších hráčů nad povolený počet. V rámci
minihokeje vydává STK KVV ČSLH, pro kategorie SŽ a MŽ se podává žádost na KM ČSLH. V případě
povolení „omlazení „dívek o 2 kategorie a „ostaršení“ hráče o 2 kategorie je nutno žádost podávat na
KM ČSLH.
b) STK doporučuje, pro příští sezónu předložení soupisek hráčů u minihokeje z důvodu přihlášení „B“
družstev přes nízký počet hráčů
c) upozornění na problémy s funkcionalitou v systému rozhodčích
d) STK projedná žádost o spojení družstev SŽ a MŽ HC Smíchov a HC LEV Slaný z důvodu rozdílné
výkonnosti jednotlivých družstev – spojení SŽ HC Smíchov a MŽ HC LEV Slaný a opačně. O výsledku
jednání vyrozumí dotčené kluby.
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4) Zpráva KR :
a) předseda KR předal vyúčtování 2. části seminářů. Vyúčtování předáno do účtárny, je třeba doplnit
seznam rozhodčích, kteří uhradili výměnu průkazů na ČSLH
b) předseda KR upozorňuje na špatné podmínky na ZS Neratovice led, šatna rozhodčích, pouze studená
voda v kabinách atd. Předseda KR podá stížnost na příslušnou hygienickou stanici

5) Zpráva DK :
předseda DK informoval o udělení pokut a úhradách disciplinárních trestů

6) Různé :
a) KVV ČSLH schvaluje dodatek o finančním příspěvku SKO ČUS na rok 2019 (dle smlouvy o
součinnosti mezi SKO a ČSLH ze dne 1.1.2011) v celkové výši 146.000,- Kč
b) KVV ČSLH ukládá předsedovi KR, vyžádat zápisy OKR Kolín.
c) KVV ČSLH schvaluje nákup mobilního telefonu v hodnotě do 7000,- Kč pro předsedu DK Václava
Formánka.
Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 19.11.2019 od 16.00 hod. na Strahově
Zapsala: Věra Janečková
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