Z Á P I S č. 40
ze zasedání KVV ČSLH Střední Čechy
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

ze dne 23.3.2016

pp. Vosyka, Bc. Červinka, ing. Král, Formánek, Hněvsa, Kyndl, Janečková
p. ing. Šebík
pp. Pátek

P r o g r a m:
1/
kontrola zápisu č. 39
2/
zpráva TMK
3/
příprava krajské konference
4/
zpráva STK
5/
zpráva KR
6/
zpráva DK
7/
různé
1/

Kontrola zápisu č. 39:
39/2/ b turnaj U12 se bude konat dne 24.3.2016 na ZS Kolín
39/3/a úkol trvá
39/5/a po splatnosti neuhrazena pokuta HC Podblanicko
39/6/b úkol trvá
ostatní úkoly splněny

2/

Zpráva TMK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy TMK.
a)
předseda informoval o nevhodném termínu konání březnových akcí VTM a navrhuje, aby se
turnaje v příští sezóně konaly do konce února.
b)
VTM U 13 vzhledem ke konci sezóny a Velikonočním prázdninám již není možno
pozvat kompletní družstvo a proto byla účast na turnaji ve Frýdlantu zrušena
c)
VTM U12
turnaj byl z výše zmíněných důvodů přeložen na 24.3.2016. Turnaj je
organizačně zajištěn. Účast předseda KVV P.Vosyka a předseda STK J.Král
d)
informace o průběhu přípravy školení trenérů lic. C+ml. ve dnech 28.4. – 1.5.2016 na ZS Slaný

3/

Krajská konference:
KVV ČSLH navrhuje, aby konferenci řídil p. Viktor Šebík, předsedou pracovního předsednictva byl P.
Vosyka, předsedou mandátové komise J.Král, předsedou návrhové komise M.Hněvsa a předsedou volební
komise K.Červinka. Ostatní členové komisí budou doplněni na příštím zasedání KVV ČSLH.
Termín pro zaslání delegátů na konferenci a kandidátů do VV a DR je stanoven do 15.4.2016.
Hlasovací lístky budou delegátům vydány u prezentace. Volební lístky připraví sekretář dle přihlášených
kandidátů. Organizaci včetně zajištění příslušných tiskovin a občerstvení pro účastníky zajistí sekretariát.

4/

Zpráva STK:

5/

KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy STK o ukončení soutěžního ročníku a průběhu play-off KLM.
Zpráva KR:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy KR

6/

Zpráva DK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy DK

7/

Různé:
a)

KVV bere na vědomí informace o schůzce klubů s vedením ČSLH a semináři o výchovném

b)

KVV schválil náhradu za výkon funkce za období od 1.1.2016 – 30.4.2016 ve výši 8.000,- Kč pro
předsedu KVV ČSLH a předsedy odborných komisí a 5.000,- Kč pro ostatní členy a předsedu DR.
KVV ČSLH schvaluje odměnu ve výši 1000,- Kč/den pro trenéry U15 a rychlobruslení za ZODM.
Odměna pro vedoucího družstva 500,- Kč/den.

c)

KVV ČSLH bere na vědomí informace z průběhu meziokresního přeboru mužů, řízeného OSLH
Beroun

d)

KVV ČSLH bere na vědomí zápis z OSLH Praha – západ

Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 19.4.2016 od 16.00 hod. v sídle KVV ČSLH na Strahově

Zapsala: Věra Janečková

