Zápis z 11. schůze VV ČŽL v roce 2015
Místo: restaurace Wine & Food, Praha - Radotín
Datum: 10. listopadu 2015
Prezence:

Veronika Brychcínová
Alice Veselá
Kateřina Došlá
Iveta Drbohlavová
Lenka Pešková

prezidentka ČŽL
člen VV
člen KK
člen VV
člen VV

Omluvena:

Barbora Vinařová

člen VV

1. Odstoupení týmu SIS z ligy
Po odvolání týmu SIS k rozhodnutí KPL o nutnosti zaplacení celého startovného proběhla
další diskuze ohledně vyřešení této situace. VV odhlasoval řešení mírnější a to, že SIS zaplatí
startovné za jarní část ligy a poměrnou část za pronájem hřiště v podzimní části ligy.
Odpuštěna jim bude platba za variabilní náklady, o které se jejich odstoupením výše
celkového rozpočtu snížila.
Hlasování: PRO – 2x, PROTI – 1x, ZDRŽELY SE – 2x
2. Vyúčtování ligy
VV prosí K. Dvořákovou, aby do 30. listopadu 2015 dodala podrobné vyúčtování za celou ligu
2015. Vyúčtování by mělo obsahovat počet odehraných hodin na hřišti, hodinovou cenu za
hřiště, vyúčtování cen a ostatních nákladů (pokud byly).
3. WILL
VV prosí T. Lalákovou, aby do 30. listopadu 2015, poslala veškeré informace k nadcházející
sezoně WILL, včetně smlouvy a rozpočtu.
4. Česko-německý pohár
VV obdržel nabídky od dvou týmů na pořádání Česko-německého poháru. Rozhodnutí
ohledně pořádání bude provedeno na další schůzi VV a zájemci z výběrového řízení budou o
výsledku informováni.
5. Trenérské licence
VV upozorňuje týmy, že především trenéři žákovských týmů by měli mít adekvátní trenérské
licence. Školení jsou ohlašována A. Dočkalovou. V případě nejasností ohledně získání licencí
se obracejte rovnou na ni.
6. Trenér/ka reprezentací
VV prodlužuje termín výběrového řízení na trenéra/ku reprezentací až do 31. března 2016.
Zájemci se hlásí na mailové adrese: alicekralickova@seznam.cz

DALŠÍ SCHŮZE VV SE BUDE KONAT V PONDĚLÍ 14. PROSINCE 2015 V RESTAURACI WINE & FOOD,
PRAHA – SMÍCHOV OD 20:30 HODIN

Dne 19. 11. 2015 zapsala Alice Veselá

