Zápis z VH SZS konané dne 18.4.2019 v Ostravě

Zahájeno: 14:10

1) Předseda SZS p. Šeba zahájil VH a přivítal účastníky. Představil se a pověřil řízením schůze p.
Bejčka, nového sekretáře. Ten požádal přítomné o minutu ticha za 2 dlouholeté členy, kteří
v roce 2018 opustili naše řady. Za Vítkovice arénu a.s. přivítal přítomné předseda
představenstva Mgr. Kamil Vrubl a představil sportovní areál a akciovou společnost Vítkovice
aréna, která pořádá vrcholné kulturní, společenské a sportovní akce. Ostrava je město sportu
– získala evropský titul.
2) Prvním bodem bylo schválení programu – schválen jednomyslně
3) Dalším bodem bodem programu byla volba mandátové komise – schválena ve složení Čada,
Jánský, Sikora
4) Dalším bodem byla volba návrhové komise- schválena ve složení Vrána, Tobola, Kubeček
5) Zpráva o činnosti SZS, z.s. – přednesl předseda p. Šeba (viz příloha) – zahrnuje zprávy
organizační a technické komise. Poděkoval sponzorům VH- Vítkovice aréna a Silesia WM.
V současné době se pracuje na přípravě nové příručky. Dále zhodnotil školení strojníků a
rolbařů. V listopadu proběhl seminář vedoucích ZS v Kutné Hoře za účasti cca 70 vedoucích.
Následně zhodnotil pracovní výjezdní zasedání do Německa, Francie, Itálie a Švýcarska.
6) Předseda SZS přečetl zprávu předsedy technické komise, který se nemohl zúčastnit díky
pracovním povinnostem. Zpráva je přílohou zápisu. Následně přednesl zprávu organizační
komise, která je také přílohou zápisu.
7) Následně byla přednesena zpráva o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019.
Přednesl p. Stanislav Kučera.
8) P. Vrána přednesl zprávu dozorčí rady.
9) Návrhová komise konstatuje, že se prezentovalo 44 osob, 11 firemních, 22 za ZS a 11 za
10) Sekretář sdružení zahájil diskuzi. První se přihlásil předseda SZS a seznámil přítomné
s aktuálními akcemi na úrovni reprezentačních týmů všech kategorií.
11) Předseda návrhové komise přečetl návrh usnesení, které bylo jednomyslně přijato.
12) Předseda otevřel diskuzi. P. Kubeček seznámil přítomné s přípravou pracovního výjezdního
zasedání.
13) P.Vrubl informoval o akcích pořádaných v nejbližších termínech, jako je mistrovství světa
v parahokeji nebo MS U20 v ledním hokeji. Mimo jiné musí aréna měnit mantinely za
pružné.
14) Předseda Šeba informoval, že měnit rozměry plochy za „kanadské rozměry“ není a nebude
povinnost pro ZS.
15) P.Mazánek- požádal o zapůjčení 20m umělé plochy pro parahokej.
16) P.Šeba opětně poděkoval zúčastněným i sponzorům, jmenovitě Kateřině Kajtové, Martinu
Vrublovi a Martinu Mazánkovi. Valná hromada byla ukončena ve 14:54.
17) Prezentace firem –
a) Rudolf Tošenovjan - vedoucí arény v Porubě, aktivní extraligový rozhodčí, prezentoval změny
v pravidlech LH.
b) Karel Kotík- prezentace Nordic Light/Fagerhult –zářivky do 2015, 37 stadionů. Poté nahradili
zářivky LED světla. Ve xtředu v 10
c) GELPO – Tomáš Pospíšek – recyklovaný materiál, podlahy na ZS, dětská hřiště, střelnice atd.
Cena začíná na 350Kč/m2 u 10mm tloušťky. Životnost 10 let garantovaná.

d)

Druhý den následovala prohlídka ZS Sareza Ostrava

Zapsal: Ing. Petr Vrána

Miroslav Šeba
předseda SZS ČR z.s.

