
Zápis z 1.schůze VV ČŽL  
 
 
Místo: Wine Food Market, Smíchov 
Datum: 9.11. 2016 
 
 
Prezence: Sádlová Linda, prezidentka ČŽL 
                 Drbohlavová Iveta, člen VV 
                 Pečínková Alice, člen VV 
                 Schlitzová Sára, člen VV 
                 Došlá Kateřina, člen VV 
 
 

1. Volba sekretáře VV 
Kateřina Došlá byla zvolena novým sekretářem VV. Hlasování: pro – 4 hlasy, proti – 0 
hlasů, zdržel se hlasování – 1 hlas. 
 
2. Složení komisí a jejich plán práce 

            VV žádá předsedy všech komisí, aby do 14 dnů oznámili složení svého týmu a předložili    
             VV plán práce komise na příští rok.  
 
 3. Dotace a granty  

Kateřina Došlá byla pověřena zpracováním materiálů jako podkladů pro žádosti o dotaci od 
MŠMT pro roky 2017-2019. Termín odevzdání je 25.11.2016. Žádosti bude za lakrosové 
svazy podávat ČLU. Kateřina Došlá do přístí schůze VV zjistí možnosti podání žádostí o 
granty na MČ Praha 4.  
 
4. Změna sídla spolku 
VV v souvislosti se schválenou změnou sídla spolku projednal některé nutné záležitosti, 
které je třeba zařídit. Jedná se např. o označení spolku na poštovní schránce, výrobu 
nového razítka a vypořádání potřebné dokumentace.   
 
5. Plná moc 
VV schválilo, že pro jednání s bankou a finančním úřadem bude pokladníkovi spolku, Ivetě 
Drbohlavové, udělena plná moc. Hlasování: pro – 4 hlasy, proti – 0 hlasů, zdržel se 
hlasování – 1 hlas. 
 
6. Změna stanov 
Změny ve stanovách, které byly odsouhlaseny na volebním kongresu konaném dne 
31.10.2016, a oznámení o nově zvolených členech VV a KK, budou rejstříkovému soudu 
podány do konce roku 2016. 
 
7. Registrace 
Kateřina Došlá, jako matrikář ČŽL, informovala členy VV o nutnosti registarace nových 
členů ČŽL prostřednictvím online formuláře do databáze ČLU. Způsob registrace bude 
aktualizován na webu lacrosse.cz v sekci Ženský lakros. Na základě dohody členů VV 
budou také upraveny některé kontaktní osoby s přístupem k databázi a aktualizovány 
názvy některých týmů. 



Registrace je tříkroková: 
            1. Zájemce vyplní on-line formulář a odešle. 

            2. Zástupci příslušného lakrosového klubu přijde informační e-mail se shrnutím registrace a      
odkazem na stránku, kde danou registraci případně upraví a schválí, nebo zamítne. Stránka je 
chráněna heslem (pro vstup do databáze ČLU) - návod na jeho získání naleznete v Návodu na 
používání a správu databáze ČLU uveřejněným na lacrosse.cz ( bod B1). 

3. Matrikáři daného svazu přijde informační e-mail s odkazem do systému, kde registraci dokončí. 

 

Termín další schůze VV bude ještě upřesněn zveřejněn. 
 
 
Dne 10.11.2016 zapsala Kateřina Došlá 
 
 


