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ZÁPIS ze zasedání JHC KVS 
 č. 01 / 2020 

 konaném dne 7. ledna 2020 
 

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

Jednání zahájil a řídil předseda KVS J. Popelka:  

➢ termínovník úkolů 

o termínovník úkolů - úkol J. Popelka 

➢ informace ČVS 

o žádost zápůjčka 

o JHC KVS schvaluje zapůjčení 200 000Kč Českému volejbalovému svazu 

➢ dotace na krajské projekty mládeže 

o vyúčtování dotace na krajský projekt - úkol J. Popelka, úkol splněn 

➢ výzvy krajský úřad 

o vyúčtování dotace na činnost krajských sportovních organizací - úkol J. Popelka 

o dotace 2020 první vlna kraj do 17.1. 

➢ dokumenty/systém dotace 2019 

o interní stanovení definice akce - úkol J. Popelka a J. Vobr, úkol splněn, uložení na 

Basecamp 

o žádost o zálohu na akci - dokument vytvořen, uložení na Basecamp 

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

➢ finance 

o schůzky s J. Vrkočovou - podklady pro vyúčtování zpracovány - úkol J. Popelka zaslat na 

ČVS 

o příspěvek za LP - smlouva talent, ústní informace M. Labašta jde o příspěvek z Organizace 

sportu - úkol J. Popelka potvrzení písemné či úprava smlouvy, úprava smlouvy, úkol splněn 

o úhrada veškerých faktur za pronájmy hal KP mládeže, rozhodčí do 31.12 - úkol O. Kinšt a J. 

Vrkočová, úkol splněn 

➢ KP mládeže 

➢ Minivolejbal 

o 2. krajský turnaj proběhl 15. prosince, 19. ledna třetí turnaj, bez O. Záhoře 

o rozdělení míčů z loňské sezóny - dorozdělení 7.1, úkol splněn 

o trička pro děti - O. Záhoř komunikace J. Lejsek, ČVS dodatečná trička neposkytne 

o distribuce tabletů mládežnickým klubům - distribuovány, dorozdělení 7.1, úkol splněn 

o minivolejbal placení startovného od ročníku 2020/2021, soupisky pro kluby a MŠMT, 

podmínka Můj klub 

➢ KCM 

o KCM chlapci - 3. soustředění 
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o Vánočního turnaj KCM 21.12 - 8 týmů dívek, 6 týmů chlapců, 3. místo A tým, výborné 

ohlasy od trenérů KCM, další ročník poslední sobota před Vánocemi 

➢ Novoroční turnaj KP mužů a žen 

o 4.1.2020, přihlášeno 8 týmů mužů a 7 týmů žen 

o cena - 200 piv pro účastníky 

o pozitivně hodnoceno účastníky, další ročník první sobota po novém roce 

➢ nemistrovské soutěže 

o vyvrcholení Středoškolské a Vysokoškolské ligy - 4.5. května Jindřichův Hradec 

2. Aktuální úkoly a zprávy komisí KVS:  
Sekretář KVS J.Vobr: 
➢ Info o činnosti KCM dívek: v podzimních měsících proběhly 3 tréninkové srazy a 2 družstva KCM se 

zúčastnila Vánočního turnaje KCM v ČB - umístění 3. a 7. místo. Nyní je připravován kalendář pro 
jarní část sezóny, která skončí 5.-7.června Memoriálem M.Kafky.  

➢ Definice „volejbalové akce“ pro vyúčtování KVS – bude dokončeno 17.12. s J.Popelkou  
➢ TMK připravuje plán školení trenérů III.třídy na rok 2020 – upřesňuje se termín školení – zatím jsou 

2 návrhy: červen a září a 2.část  září nebo říjen 
 

       Předseda KR KVS V. Aubrecht : 
➢ KR připravuje plán školení rozhodčích na měsíc srpen nebo říjen 

 
Ekonom KVS O. Kinšt:  
➢ Informoval o deblových turnajích  
➢ v průběhu Vánoc pořádaných v J.Hradci. 

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

 
       Předseda STK M. Šimonek + B. Cháb : 

➢ V současnosti v soutěžích dospělých pauza – rozběh soutěží KPI M i Ž plánován  od 20.1.2020 
➢ V KPII M je naplánována dohrávka Čentra na 9.1.  
➢ Soutěže KPII začínají koncem dubna   

 
      Předseda KRK  B. Cháb: 

➢ Činnost KRK:  s J.Vrkočovou naplánována na leden kontrola čerpání rozpočtu 
 
     Předseda komise společen. významu  M.Čuda:   

➢ Jubilanti: leden B.Cháb 80 – předání naplánované na zápase EX-M odmítá, ale souhlasí s předáním    
                                                 při volejbalovém plese počátkem března 
                 březen P.Koranda 50 – předání při zápase EX-M ve Sportovní hale  (nebo též na plese) 
                                                                                                      

➢ Příští zasedání JHC KVS je plánováno na 4.2.2020  16:00  
v zasedací místnosti Domu sportu,  Skuherského 14, Č. Budějovice            služba  B. Cháb                   

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