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ZÁPIS ze zasedání JHC KVS 
 č. 10 / 2019 

 konaném dne 3. prosince 2019 
 

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

Jednání zahájil a řídil předseda KVS J. Popelka:  

➢ termínovník úkolů 
o zhodnocení roku 
o návrh rozpočtu 2020 
o zpráva KRK 
o přehled vyznamenání v KVS 

➢ informace ČVS 
o porada předsedové KVS s předsedou ČVS 

▪ informace o nových směrnicích 
▪ změna směrnice financování KVS - částky stejné jako doposud 
▪ zápis zaslán členům výboru JHC KVS 
▪ žádost o zápůjčku ČVS v lednu 2020 

o výbor ČVS 
▪ schválení rozpočtu, čerpání směrnic  
▪ organizační řád sekretariátu pouze informativně, bude dopracován 
▪ kalendáře ČVS  

➢ zhodnocení činnosti 
o součástí zprávy o činnosti ČVS, úkol J. Popelka rozeslání zprávy z členům výboru JHC KVS z 

výboru ČVS 1905 a 1911 
o návrh rozpočtu na rok 2020 

➢ dotace na krajské projekty mládeže 
o dotace spotřebována 
o vyúčtování dotace na krajský projekt - úkol J. Popelka, konec prosince 

➢ výzvy krajský úřad 
o nákup tabletů v hodnotě cca 5000Kč/tablet pro všechny mládežnické kluby - úkol splněn 

➢ dokumenty/systém dotace 2019 
o interní stanovení definice akce - úkol J. Popelka a J. Vobr 
o evidence majetku, účtovací razítko, interní směrnice - úkol trvá 

➢ finance 
o souhrnný graf o čerpání rozpočtu - předložen 
o příspěvek za LP - smlouva talent, ústní informace M. Labašta jde o příspěvek z Organizace 

sportu - úkol J. Popelka potvrzení písemné či úprava smlouvy 
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o úhrada veškerých faktur za pronájmy hal KP mládeže, rozhodčí do 31.12 - úkol O. Kinšt a J. 
Vrkočová 

➢ KP mládeže 
o rozdělení podpory klubům - 1. část, mládežničtí členi s LP k 1.12.2019, úkol splněn 
o rozeslání příspěvku klubům - úkol P. Koranda poskytnutí součinnosti O. Kinštovi 
o rozeslání emailu s informací o výši příspěvku -  úkol J. Popelka  
o rozdělení podpory - příprava dokumentu pro kluby - úkol splněn 

➢ Minivolejbal 
o 2. krajský turnaj 15. prosince 
o rozdělení míčů z loňské sezóny 
o trička pro děti - O. Záhoř komunikace J. Lejsek, V. Bednář dovoz 
o distribuce tabletů mládežnickým klubům - úkol J. Popelka informace kluby 
o minivolejbal placení startovného od ročníku 2020/2021, soupisky pro kluby a MŠMT, 

podmínka Můj klub 
➢ KCM 

o KCM chlapci - 2. soustředění, účast 14 chlapců 
o organizace Vánočního turnaje 21.12 - 8 týmů dívek, 6 týmů chlapců, úkol splněn 
o zájem organizace memoriálu Myslíka (chlapci) - podmínky skákavý servis, nedostatečný 

prostor ve spodní hale Z.Š. Oskara, odstoupení od zájmu organizace, informace P. Juda 
➢ Novoroční turnaj KP mužů a žen 

o termín 4.1.2020, účast max 8 týmů mužů a žen 
o pozvánka zaslána na KP týmy 
o přihlášeno přibližně polovina týmů 

➢ projekt s ČUS a Jč. krajem 
o veškeré sportovní akce v Jihočeském kraji pro veřejnost 
o webová stránka jiznicechysportuji.cz 
o pozvánka volejbalovým klubům přidání akcí - úkol J. Vobr email klubům, email připraven - 

úkol J. Popelka rozeslat 
➢ ČUS a kraj 

o pracovní seminář zástupců sportovních svazů - 13. listopadu, účast J. Popelka a J. Vobr 
o představení programů na podporu sportu - ve stejné podobě jako v roce 2019 

➢ vkládání článků mládežnické soutěže 
o vkládání na stránky kraje - dohoda s P. Korandou, vkládání článků B. Popelková - úkol 

splněn 
➢ nemistrovské soutěže 

o 2. turnaj Středoškolské volejbalové ligy 4. prosince 2019, 12 týmů 
o 2. turnaj Vysokoškolské volejbalové ligy 13. prosince 2019 

➢ Pozvánka 50. let Vodňan - poděkování V. Janoušek, 4 knihy Zlatá kniha volejbalu a 4 trička 
➢ termíny jednání výboru JHC KVS - J. Vobr zajistit zasedačku 
➢ poděkování za práci v roce 2019 a přání k příjemně prožitým svátkům a Novému roku 

 
2. Aktuální úkoly a zprávy komisí KVS:  

Sekretář KVS J.Vobr: 
➢ Školení T III. třídy uzavřeno. Trenérům zapsána kvalifikace do VIS  
➢ Info o činnosti KCM dívek  
➢ Definice „volejbalové akce“ pro vyúčtování KVS – bude dokončeno 17.12. s J.Popelkou  
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       Předseda KR KVS V. Aubrecht : 

➢ 3.12.2019 proběhne zasedání KR s cílem provést delegace pro následnou část sezóny 
 

Ekonom KVS O. Kinšt:  
➢ Informoval o turnaji smíšených deblů 28.12.2019 v J.Hradci  a zároveň požádal o dva kalendáře 

ČVS jako ceny na tento turnaj  
    

Zástupce beachvolejbalu R. Motys: 
➢ V současnosti má beach zimní přestávku a svou činnost zahájí až počátkem ledna 2020 

 
       Předseda komise mládeže P. Koranda:    

➢ Soutěže mládeže běží bezproblémově. Přibývá pouze změn pořadatelů jednotlivých turnajů a tím i 
změn v pořadatelských halách a delegaci rozhodčích 

➢ Kluby do konce roku vystaví fakturu za zapisovatele při pořádání turnajů KP a zašlou na KVS 
 
       Předseda STK M. Šimonek + B. Cháb : 

➢ Podána informace o soutěžích dospělých - podzimní část KP II  i KP I mužů i žen je dohrána 
➢ B.Cháb uvedl, že novinky ve VISu nejsou kluby respektovány.  Při změnách termínů platí žádost 

družstvo, které o ni žádá a přebírá tím všechny povinnosti související s touto změnou  
➢ B.Cháb přednesl návrh STK na doplnění Rozpisu soutěží pro jarní část soutěží  

 
            
      Předseda KRK  B. Cháb: 

➢ Předložil  písemnou zprávu z poslední kontroly KRK  
 
     Předseda komise společen. významu  M.Čuda:   

➢ Informoval o odeslání formuláře F11 na ČVS  
➢ Předložen návrh na jubilanty 2020:  leden      „80“    B. Cháb 

                                                               březen    „ 50“    P. Koranda     
                                                               září          „70“     V. Aubrecht                                                                                                                                               

                                                                                            
➢ Plán zasedání JHC KVS na 1. pololetí 2020: 

                                                    7.1.2020  16:00     služba  J. Vobr 
                                                    4.2.2020  16:00     služba  B. Cháb                   

                                                                 3.3.2020  16:00     služba  P. Koranda 
                                                                 7.4.2020  16:00     služba  M. Šimonek     
                                                               12.5.2020  16:00     služba   J. Popelka 
                                                                 2.6.2020  16:00     služba   R. Motys        
            Zasedání budou probíhat v zasedací místnosti Domu sportu,  Skuherského 14, Č. Budějovice 
                                               
             
    
             Zapsal: Jan Vobr                         Bc. Jiří P o p e l k a   v.r. 
                                                                                                              předseda JHC KVS 
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