Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 03/2019 z jednání VV dne 11. duben 2019
Místo jednání: Praha, Stadion Na Markétě
Účastníci: Výkonný výbor: Dušan Palcr (DP), Roman Rygl (RR), Pavel Syrový (PS),
Alexandr Křížek (AK), Kamil Vrubl (KV), Marek Fořt (MF),
Matěj Rázga (MR)
Hosté: Pavel Myšák (PM)
Omluveni: Projednávané body:
1. Finance
-

-

PM poskytl VV aktuální informace co do čerpání rozpočtu a o přijetí rozhodnutí o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu na seniorské reprezentace a chod svazu.
PM informoval VV o schůzce se zástupci se společností Apogeo a o zájmu ze strany partnera o
prodloužení spolupráce na další období. Dále PM informoval VV o možnosti spolupráce
s touto společností při zajištění slavnostního promítání finále RWC 2019 a o požadavku
partnera na uspořádání ragbyového tréninku pro zaměstnance a partnery této společnosti.
RR informoval VV o aktuálním stavu jednání se společností DSA.

Usnesení: VV bere na vědomí a dále pověřuje RR a PM pravidelným dohledem nad finančními toky
unie. VV pověřuje PM přípravou dodatku ke smlouvě se společností Apogeo, ve smyslu prodloužení
smlouvy o další rok a dalším jednání stran zajištění akcí o které projevila společnost Apogeo zájem.

2. Sportovní úsek
-

PS informoval VV o aktuálních informacích a jednáních probíhajících ve sportovním úseku,
zejména se věnoval bodům:
- Závěry ze schůzky se sportovními řediteli a určení krátkodobých a dlouhodobých cílů
- Závěry ze schůzky se sportovním ředitelem a Filipem Vackem
- Uvedení Tomasze Putry do pozice šéftrenéra reprezentací
- Projekt Dukla a jeho další pokračování, angažování trenéra Phila Hopkinse
- Zvyšování kvality soutěží kategorie U14, U16 a U18
- Vyhledávání talentů, vysílání na zahraniční stáže
- Rozvojový program pro kluby, zejména moravské regiony, vypsání výběrového řízení
na pozici regionálního manažera pro Čechy
- Svolání konference klubových sportovních ředitelů s Tomaszem Putrou na 26.4.2019
- Změna systému podpory klubových ragbyových akademií
- Restrukturalizace komisí ČSRU
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Usnesení:
VV jmenuje do pozice šéftrenéra reprezentací pana Tomasze Putru.
VV pověřuje sportovního ředitele rozesláním výzvy na kluby, která se bude týkat nominace klubových
zástupců do realizačních týmů reprezentací- termín do 30.4.2019.
VV pověřuje sportovního ředitele vypsáním výběrového řízení na pozici regionálního manažeratermín do 30.4.2019
VV pověřuje sportovního ředitele rozesláním pozvánky na setkání SŘ s Tomaszem Putrou- termín do
15.4.2019
VV pověřuje sportovního ředitele přípravou návrhu na strukturu komisí a projednáním této záležitosti
s KV- termín do 30.4.2019.
VV pověřuje komisi mládeže úpravou systému soutěží pro sezónu 2019/2020- termín konec května
2019.
3. Svolání řádné valné hromady
-

VV se zabýval otázkou svolání řádné valné hromady a Národní ragbyové konference, tak jak
mu uložila volební valná hromada na svém posledním jednání.
DP požádal všechny členy výboru o stanovení cílů za jednotlivé úseky a jejich prezentaci na
tomto jednání.

Usnesení: VV svolává řádnou valnou hromadu na neděli 9. června 2019 na stadion Markéta a zároveň
pověřuje PM rozesláním pozvánky a podkladů pro jednání na kluby. VV svolává Národní ragbyovou
konferenci na tentýž den jako výše uvedenou valnou hromadu. Jednání Valné hromady se uskuteční
v dopoledních hodinách a posléze na něj naváže Národní ragbyová konference.

4. Závěry ze schůze kolektivních sportů
-

MR prezentoval VV závěry ze schůze svolané na pondělí 1.dubna 2019.

Usnesení: VV pověřuje PM zapojením se do pracovní skupiny věnující se neinvestičním dotacím.

5. Plénum ČOV
-

VV se zabýval otázkou nominace zástupce ČSRU v plénu ČOV.

Usnesení: VV schvaluje Pavla Myšáka jako zástupce do Pléna ČOV.

Příští zasedání VV dne 2. května 2019 od 8:00 hodin na stadionu Markéta.
V Praze dne 11. dubna 2019
Zapsal: Pavel Myšák
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