Z á p i s z j e d n á n í č í s l o 2 0 1 7 / 0 8 – 0 9 ® zk

Krajský výkonný výbor
Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje

Datum:

Místo:

pondělí 07 . srp en 2 01 7, 1 3: 00 h od .

zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 1337/41,
Olomoucký kraj, Česká republika.

Přítomni:

Ivo Horák, Kamil Přecechtěl, Mgr. Petr Rutar, Pavel Sedlák, Aleš Verlík.

Stálí hosté:

Zdeněk Konečný.

Přizvaní hosté:

//.

Omluveni:

Lubomír Kolařík, Jan Trunda.

Nepřítomni:

Jaroslav Petřík.

Program, po úpravě na místě předem rozeslaného návrhu:
1.
2.
3.
4.

Úvod, zahájení, schválení programu jednání (Kamil Přecechtěl).
Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání.
VTM ČSLH 2016/17 a 2017/18 (Mgr. Petr Rutar)
Závěr.
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Program:

1. Úvod, zahájení, schválení programu jednání
•

•

2.

předseda KVV Kamil Přecechtěl přivítal všechny dnes přítomné, zahájil dnešní, deváté zasedání KVV
ČSLH, představil hlavní body dnešního jednání a ve 13:20 hod. jej i zahájil, po schválení předneseného,
dnes na místě upraveného programu (členy KVV ČSLH) přistoupeno k projednání
Zdeněk Konečný informoval: k bodům níže předložen kompletní ucelený podkladový písemný materiál

Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání
2.1. Zdeněk Konečný přednesl seznam okruhů témat nutné k projednání a následnému schválení před
startem soutěžního ročníku 2017/18
2.2. písemně předloženy závěry jednání STK a EK KVV – ve věci pochybení jednotlivých klubů a oddílů –
nesplnění termínu splatnosti doplatků vkladů sezony 2017/18
ú kol 2 01 7/ 0 8 – 09 /0 1
vyzvat /rozhodnutím DK KVV/ provinivší se subjekty, kluby a oddíly, k úhradě chybějících,
neuhrazených vyměřených částek doplatků vkladů do soutěží sezony 2017/18 a to s novým,
dodatečným termínem – nejpozději do 7 kalendářních dnů od přijetí rozhodnutí (i.), v případě dalšího
pochybení, nesplnění podmínek startu HOK v krajských soutěží postupovat plně v souladu s
ustanoveními SDŘ ČSLH, v jeho platném znění /ZČ/ (ii.).
Zodpovídá: Lubomír Kolařík
Termín:
08/2017.
2.3. Zdeněk Konečný požádal o svolání dalšího zasedání do konce 08/2017

✓

3.

Závěr:

KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu 2.
Všemi přítomnými hlasy, pokud u jednotlivých odstavců není uvedeno jinak
(5 – 0 – 0).

VTM ČSLH 2017/18 – OLK
3.1. Zdeněk Konečný písemně předložil kompletní zpracovanou podkladovou korespondenci k celému
tomuto bodu
3.2. Mgr. Petr Rutar informoval o aktuálním stavu přípravy noho soutěžního ročníku s doplněním, že
kompletní podklady bude předneseny a zaslány nejpozději do 31/08 2017 k projednání a následnému
schválení KVV ČSLH
3.3. proběhla diskuse přítomných

✓

4.

Závěr:

KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu 3.
Všemi přítomnými hlasy, pokud u jednotlivých odstavců není uvedeno jinak
(5 – 0 – 0).

Závěr
•

závěr provedl Kamil Přecechtěl s poděkováním za účast Všem dnes přítomným a ve 13:50 hod. ukončil
dnešní 9. zasedání KVV ČSLH a poděkoval za účast na tomto jednání.
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Další program akcí – porady, a zasedání:


termín bude upřesněn elektronicky – jednání KVV ČSLH

Přílohy:
I. /.
Návrh programu dalšího zasedání:
1) Úvod, zahájení, schválení programu jednání (Kamil Přecechtěl).
2) Kontrola plnění úkolů ze zápisů KVV 2017/06 – 08 a 2017/08 – 09 (Kamil Přecechtěl, Zdeněk Konečný).
3) Informace předsedy KVV (Kamil Přecechtěl).
4) Informace členů KVV ČSLH a předsedy, členů Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje.
5) Informace sekretáře (Zdeněk Konečný).
6) Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání.
7) VTM ČSLH 2017/18 (Mgr. Petr Rutar)
8) Závěr.
V Olomouci dne: 07/08 2017
Zápis ověřil/odsouhlasil: Kamil Přecechtěl, předseda KVV ČSLH
Zápis provedl: Zdeněk Konečný, sekretář
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