Zápis 05/2021
ze schůze Výboru sekce kanoistiky na divokých vodách ČSK z. s., dále Výbor sekce
ČSK DV konané dne 30. 11. 2021
Přítomni: Ježek S., Pollert J., Roleček L., Bílý M.,
On line:

Kneblová H., Křempek K., L. Kutá, Volf J.,

Přizváni:

Prskavec J., Knebel R., Kratochvíl J., Vondra J., Novosad L., Eichler
I.,

Omluveni: Jarolímek O., Novosad L.,
•

Předseda přivítal účastníky schůzi na první schůzi

Kontrola zápisu 04/2021:
•

Komentář k zápisům z minulé schůze – oprava bude zveřejněna na webu.

Předseda sekce
•

Předseda přednesl návrh J. Prskavce odměn pro RT týmu OH. Dříve z prostředků
ČOV. Nyní NSA nepřispívá. Úhrada z prostředků RD slalom. Výbor schvaluje
odměny na základě návrhu J. Prskavce – L. Kubričan 30 tis. Kč, M. Musilová 30
tis Kč, J. Rohan – 100 tis. Kč, Výbor navrhuje doplnit odměnu i pro J. Prskavec
100 tis Kč. a J. Pultera 50 tis. Kč. Vše dle finančních možností RD. V případě
nedostatku financí bude kráceno.

•

Přednesen návrh J. Pollerta na zakoupení knihy „Naše léto + voda + lodě“ ke
kanoistice v Čechách. Cena cca 500,-Kč. Výbor souhlasí s nákupem max. 50ks.
Dle finančních možností svazu. Na příští schůzi Výbor projedná dělící klíč.
Upozornění na rok 2023 – 110 let výročí kanoistiky.

•

Výbor schvaluje nominační kritéria do RD U23 pro rok 2022 – přednesen J.
Vondrou.

•

Informace k rozpočtovému provizoriu 2022 - začátek roku – J. Pollert. Čeká se
na schválení státního rozpočtu 2022. Komentář R. Knebel, J. Kratochvíl. Výbor
bere na vědomí.

•

J. Kratochvíl přednesl zprávu z jednání RR SCM. Výbor bere zprávu na vědomí.
Předseda požádal o zveřejnění zásadních závěrů z RR SCM na webu.

•

Informace k čerpání rozpočtu a rezervě rozpočtu – I. Eichler. Výbor požádal
trenéry RD ať připraví návrhy svých rozpočtů na 1/2 roku 2022. Výbor posoudí
návrhy a určí priority na čerpání v první polovině roku 2022.

•

Informace k investicím 2021 – v řešení laser + trenažér – objednáno u
dodavatelů. Ostatní schválené položky, tedy rampa pro extrémní slalom + sady
branek v jednání. Prostředky na mikrobus se budou muset vrátit na NSA –
poptávaný mikrobus není možné dodat do konce roku.

•

Návrh Směrnic pro závodění – od ZK – H. Kneblová zapracuje připomínky. Výbor
po následné diskusi schválí per rollam. Schválené Směrnice budou vyvěšeny na
internetu včetně návrhu termínové listiny.
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•

LODM 2022 – informace z jednání s ČOV – zástupce (koordinátor) svazu R.
Knebel. Požadavek na svaz – streamování (přenos videa) – finanční náklady cca
200 tis. Kč. Výbor bere na vědomí. Příspěvek bude řešen v rámci rozpočtu ČSK
DV 2022.

•

Výbor se zabýval závěry z Usnesení VH 2021 – úkoly
Bod 1 – okamžitě po oznámení a schválení rozpočtu budou jednotlivé oddíly
informovány o výši své dotace.
Bod 2 – vypracovat stanovisko k vypisování dotačních projektů NSA – Výbor
připraví podněty pro předsedu ČSK.
Bod 3 – vypracovat systém dělení prostředků mezi jednotlivá RD – Výbor se bude
tímto úkolem zabývat po získání informací od NSA o klíči k přidělování dotací.
Bod 4 – Knebel vypracuje návrh systému kompenzace oddílům za závodníky
přestupující do RSC. J. Kratochvíl je pověřen vypracováním podmínek
upravujících přestup závodníků z SCM do RSC. Výbor se bude zabývat
zaslanými návrhy.

•

Předseda informoval všechny přítomné o požadavku na řádné dokládání výdajů
z domova i ze zahraničí včetně všech údajů o svazu (IČO, DIČ, adresa atd.).

Čestný předseda
•

J. Pollert – informace k jednání ČOV k NSA – Výbor bere na vědomí.

•

Informace k žádostem na NSA o příspěvek na VSA (SP Praha, MEJ Č.
Budějovice). Výbor bude požadovat pouze cestou svazu.

Místopředseda
•

L. Roleček - dotaz na závody ve Š. Mlýně – osobní účast na jednání L. Roleček. –
Výbor souhlasí.

•

Dotaz na podmínky vyúčtování dotací na svaz a zasílání originálů dokladů.
Prověřit nutnost zasílání originálních dokladů do účtárny – Ivo Eichler.

Závodní komise
•

H. Kneblová – bez připomínek.

Komise rozhodčích:
•

L. Kutá – bez připomínek.

Zástupce oddílů - Čechy:
•

J. Volf - .

Zástupce oddílů - Morava:
•

K. Křempek – bez připomínek

Trenér RD slalom:
•

J. Prskavec – informace k přípravě RD po MS. VT Paříž + VT Augsburg.
Poděkoval za práci bývalého trenéra J. Pultery – na vědomí.

•

Příprava sezony 2022 – v jednání.

Trenér RDJ:
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•

J. Kratochvíl – zašle návrh na nominační kritéria pro RDJ.

•

Požádal o zajištění videa pro nominační závody RDJ – bude řešeno v rámci
přípravy závodní sezony 2022.

•

Dotaz na kategorii C2 ve slalomu – bude se řešit dle informací od ECA a ICF.

Trenér RD sjezd:
•

R. Knebel – informace k účasti T. Slováka v komisi ICF – výbor bere na vědomí.

•

Poděkoval účastníkům vyhlášení ankety kanoistiky na divokých vodách.
Informace k finančnímu výsledku akce. Výbor bere na vědomí.

Trenér RD U23 slalom:
•

J. Vondra – poděkoval ostatním trenérům za spolupráci.

Trenér RD U23 sjezd:
•

L. Novosad – bez připomínek.

Kontrolní a revizní komise:
•

O. Jarolímek – omluven.

Metodik svazu:
•

M. Bílý - informace ke školení trenérů licence B a licence C – 23 účastníků.
Rozpočet školení cca 80 tis. Kč. Placení nákladů na školení pro úspěšné
absolventy – bude řešeno v rámci rozpočtu ČSK DV

Sekretariát:
•

Termín příští schůze Výboru bude upřesněn později.
Zapsal: Eichler
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