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ZÁPIS ze zasedání JHC KVS 
 č. 01 / 2019 

 konaném dne 8. ledna 2019 
 

Přítomni:   Koranda, Popelka, Kinšt, Aubrecht, Vobr, Šimonek, Motys 
Přizváni :   Cháb, Haník  
Omluveni: Čuda    
 
1. Zahájení  a kontrola úkolů: 

Jednání zahájil a řídil předseda KVS J. Popelka:  
➢ Předložen plán práce KVS na rok 2019 – připomínky zaslat předsedovi do 15.1.19 
➢ informace ČVS 

➢ vyúčtování dotací 

o schůzka s J. Vobrem, O. Kinštem, poté 27.12 schůzka s p. Vrkočovou 

o náklady v dostatečné výši  

o tvorba středisek a systému pro dotační tituly do budoucna 

o zaslání na ČVS do 15.1 

➢ KVS právnická osoba - komunikace s právníkem, bez výstupu zatím 

➢ M. Labašta - žádost převedení LP na VISu 

➢ pozvánka aktiv komise VIS 

➢ výzvy krajský úřad 

➢ žádost o dotaci na beachové turnaje - výzva 4 

o žadatel KVS, spolupráce s areálem na Hluboké 

o příprava s M. Husákovou (ČUS) 

➢ žádost o dotaci na Loučení s létem - výzva 7 

o žadatel TJ Meteor Č. Budějovice 

o komunikace J. Vrážel a M. Husáková  

➢ čerpání dotací 

o zdravotnické tašky - stále v kanceláři, dohoda s P. Korandou o distribuci 

o tréninkové vybavení - zaplaceno, převzetí, Pavel Koranda, distribuce 

o trička rozhodčí, organizátoři - hotovy, dnes rozebrat 

➢ dokumenty/systém dotace 2019 

o předávací protokol - vytvořen, používán 

o vyúčtování akce - dodělat s p. Vrkočovou, úkol trvá 

o evidence majetku, účtovací razítko, interní směrnice - úkol trvá 

➢ Haník žádost o prezentaci trenérské centrum KVS - dostaví se dnes 

➢ Minivolejbal 13.1. - žádost o pomoc se stavěním na Lokotce 

➢ 2. turnaj Vysokoškolské ligy 

o 2. turnaj, 14.12 turnaj, 8 týmů 

o 3. turnaj, 22.2  

o o pohár rektora Jihočeské univerzity 

➢ 22.12 turnaj KCM Oskarka 

o 8 dívčích týmů, 5 chlapeckých, 180 lidí 

o chlapci 1. a 3. místo,  dívky  3. a 4.místo 
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o všeobecné kladné reakce 

➢ společný projekt na pomoc klubům s dotacemi Můj klub - schůzka v lednu 

 
2. Aktuální úkoly a zprávy komisí KVS:  

Sekretář KVS J.Vobr: 
➢ Podána informace o Vánočním turnaji KCM v Č. Budějovicích: účast 8 dívčích a 5 chlapeckých 

družstev – turnaj ze strany zúčastněných družstev hodnocen velmi dobře a mohl by se tak stát 
pravidelnou přípravou družstev KCM v tomto období   

➢ Diskutována otázka školení T III.tř. pro rok 2019 – o způsobu školení bude rozhodnuto až po 
jednání se Zdeňkem Haníkem 

➢ Podána informace o zasedání inventarizační komise:  – byla provedena inventura majetku a nebyly 
shledány žádné rozdíly proti předloženým inventurním seznamům 

➢ Úkol o vystavení certifikátů o absolvování školení T III.tř. 2018  - stále trvá. 
 

       Předseda KR V. Aubrecht: 
➢ Za KR poděkoval za výrobu a předání triček pro všechny jihočeské rozhodčí. Trička budou předána 

všem rozhodčím, kteří se zúčastní semináře krajských rozhodčích před zahájením jarní části 
soutěží.  

➢ Termín semináře bude stanoven co nejdříve, KR žádá o pomoc při zajištění místa pro tuto akci  
➢ Podána informace o vyslání 4 zájemců na školení rozhodčích I.třídy 

 
       Předseda KM P. Koranda:  

➢  Soutěže mládeže se po Vánocích rozbíhají o tomto víkendu – 12.1. KP žáků, 13.1. KP žákyň – 
Oskarka a  13.1.  2.turnaj minivolejbalu – Lokotka 
➢ Projednáváno udělování pokut za přestupky proti RS mládeže  - Tábor ml. žáci trojice (odstoupení 
ze soutěže)  a  Madeta B  - ml.žákyně šestky (neúčast na prosincovém turnaji).  
 KM žádá o zajištění udělení pokut přes VIS – učinit dotaz, proč tyto pokuty nejdou ve VIS zadávat?    
 

       Zástupce ABV  R. Motys: 
➢ Diskutována otázka nominací žáků a žákyň do kvalifikací pro LODM 2019. Na základě přihlášek 

nutno určit termíny kvalifikací. 
 
       Předseda STK M. Šimonek: 

➢ Udělena pokuta za nezaslání zápisů KPIŽ dle RS 
➢ Jarní část soutěží KPI M i Ž začínají 21.1.2019 

 
Předseda KRK KVS B. Cháb: 
➢ Požaduje dohodu o termínu předání vyúčtování KVS za rok 2018 

 
      Ekonom KVS O. Kinšt: 

➢ Podal informaci o průběhu kvalifikačního utkání na ME žen   ČR-Finsko.  Pochválil návštěvu i  
výbornou atmosféru utkání 
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      Místopředseda ČVS a ČOV  dr. Zdeněk Haník: 
➢ V průběhu jednání KVS se dostavil dr. Haník, který představil společný projekt ČVS a ČOV „ Krajské 

vzdělávací centrum“   Po úvodním slově a bohaté diskusi bylo přijato usnesení: 
Dr. Haník zašle smlouvu o Krajském vzdělávacím centru tak, aby ji měli členové KVS k dispozici pro 
 prostudování a na příštím zasedání 12.2. byli schopni přijmout usnesení k tomuto problému    

 
        Termíny zasedání na 1.pololetí 2019: 

12.2.,  5.3.,  9.4.,  7.5.,  a  4.6. 
 

➢ Příští zasedání Výboru JHC KVS: 
         
Úterý 12.2.2019    16:00 hod.     zasedačka  Skuherského 14 – služba:   P. Koranda 

 
 
 
  
             Zapsal: Jan Vobr                         Bc. Jiří P o p e l k a   v.r. 
                                                                                                              předseda JHC KVS 
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