Zápis č.4/2018 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 24.7.2018

V Praze dne 24.7. 2018 od 16:30 hod
Přítomni za Radu:
L.Forejtek (LF), F.Brýdl (FB), K.Vlček(KV), M.Štěpán (MŠ), S.Kmoch (SK), E.Kurfuerstová (EK)
Omluven: R. Varga
Přítomni za Revizní komisi: V. Klíma, D. Kubeš
Hosté: D. Štrougalová, M. Jaroušová, R.Souček

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola zápisu a usnesení
Rozhodnutí per rollam
Ekonomika - plnění rozpočtu do 30.6.2018
Žactvo (Příprava SŘ kap. 4, odstoupení PZ, JB z MetK)
Zajištění celoroční kondiční přípravy fy Andrle sport (smlouvy šéftrenér, kondiční trenér)
Sporten – exkurze, soutěže
Kritéria
Marketing, PR
Různé

1.7
Kritéria a návrh jejich revizí provede EK a MŠ v souladu s konzultací na trenérských
radách, nejpozději do 15.5.2018
Rada zřizuje pracovní komisi, která dopracuje kritéria na sezónu 2018/19 – financeM.Štěpán, E.Kurfuerstová, J.Fiedler, S. Kmoch, R.Jireš, V. Podešva
Po LB 1 změnit kritéria – zodpovědnost EK
Kritéria – sportovní část a jejich úpravy připravuje k juniorským kritériím JF.
EK zajistí , že do konce července budou zaslané návrhy na kritéria TRJ a TR mužů a
žen.
Připomínky od trenérských rad nejpozději do 10.8.2018.
Kritéria – finanční část – MŠ po 10.8. připraví návrh na dělení financí, nejpozději však
do 14.8.
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14.3
Skiareály - tréninky
Rada navrhuje najít areály ke spolupráci pro tréninky.
Úkol trvá pro všechny členy Rady
KV jednal na Kramolíně a Hochfichtu o podmínkách, které doprecizuje a nabídne na
kartu Svazu. Připraví do příští Rady.

3.5
Doplnění jmen do širšího výběru žactva dle návrhu TRž
Rada schvaluje rozšíření republikového výběru dle návrhu JF doplnit o M. Horáka a
J.Anděla.
PRO 6
Rada pověřuje dočasnou TRž o oznámení a zaslání pozvánky na soustředění.

3.11
Sporten exkurze, soutěže
Připravujeme termín a program – prohlídka, sportovní soutěž apod.
Rada bere na vědomí.

3.12
Návrhy dodatku DQ a fy Alpis smlouva o partnerství
Rada ukládá RV a DŠ dopracovat tyto smlouvy. Zároveň dopracovat další pool.
smlouvy a partnerství.
Úkol trvá

3.16
YARMILL
Proběhla již schůzka se všemi úseky SLČR a tento týden VV SLČR schválí generální
financování, úseky budou platit za přihlášenou osobu. Výsledek jednání bude na
příští Radě.
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3.17
Reprezentační smlouvy
Rada pověřila předsedu LF, aby dokončil jednání se Sportinvest ve věci poslední
chybějící reprezentační smlouvy, z důvodů blížící se závodní sezóny. Rada dále
konstatovala, že podepsání reprezentační smlouvy je nezbytnou podmínkou pro
přihlášování reprezentantů na mezinárodní závody.
LF vyvolá další jednání se Sportinvestem v nejbližších dnech.

4.1
Rozhodnutí per rollam:
Rada odsouhlasila šéftrenéra Jana Fiedlera od 1.7.2018
Rada souhlasí s financováním SpS pro II. pol. 2018
4.2
Ekonomika – plnění rozpočtu do 30.6.2018
Martin Štěpán navrhuje – přesun financí v rámci rozpočtu AD SLČR dle zakázek.
Rada požaduje přesnější sledování jednotlivých nákladů úseku, včetně odděleného
sledování nákladů na fungování orgánů úseku.
PRO 6

4.3
LF představil návrh na změnu SŘ v kapitole 4 – žactvo
Rada bere na vědomí návrhy na změnu kritérií a nominačních kritériích, které budou
zaslány MetK, dále TRž k připomínkování. Rada požaduje připomínky k pracovní
verzi zaslat zpět do 8.8.2018.
Je pravděpodobné, že z TRž odstoupí PZ, bude řešeno 4. 9. 2018 na KM v Nymburce.

Rada schvaluje úpravu Statutu KM – změnou čl. 2.odst. první takto:
TRž se skládá z předsedy KM, který je zároveň předsedou TRž, šéftrenérem J
juniorů a mládeže a člena TRž jmenovaného Radou OSÚ AD.
Viz příloha
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5.1
OSÚ AD uzavře spolupráci s fy Andrle – kondiční trenér
Byli osloveni členové RDA, RDB a RDJ zda mají zájem o celoroční práci kondičního
trenéra s příspěvkem z jejich podúčtu. Na základě dodaného jmenného seznamu
Rada stanovuje měsíční doplatky v níže uvedené výši.
RDA – 500,-Kč
RDB – 750,-Kč
RDJA – 500,-Kč
RDJB – 750,-Kč
RDJC – 1.000,-Kč
Rada schvaluje uzavření smlouvy s fy Andrle od 1.7. do 31.12.2018 s opcí do
30.5.2019.
6.1
Sporten
LF informoval Radu o schůzce s vedením fy – Pro letošní sezónu mají zájem o
předžákovskou kategorii.
Jednání o spolupráci pokračují.
7.1
viz 1.7
8.1
Marketing a PR OSÚ AD SLČR
Rada byla informována Filipem Brýdlem a Ladislavem Forejtek o stavu našich
budoucích partnerů a bere na vědomí další postup.
Rada doporučuje použít PR - zastřešení úseku jedním pracovníkem.
9.1
SpS
Rada ukládá JF dopracování pravidel na zařazování klubů do SpS do 31.12.2018
Zapsala: D.Štrougalová
Ověřil: L. Forejtek
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