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ZÁPIS ze zasedání JHC KVS 
 č. 02 / 2020 

 konaném dne 4. února 2020 
 

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

Jednání zahájil a řídil předseda KVS J. Popelka:  

➢ termínovník úkolů 

o termínovaní úkolů - úkol J. Popelka  - splněno 

➢ informace ČVS 

➢ dotace na krajské projekty mládeže 

o výzvy krajský úřad vyúčtování dotace na činnost krajských sportovních organizací - úkol J. 

Popelka - splněno 

o podaná žádost o dotace z krajského úřadu na beach turnaje 

o druhá vlna dotací z krajského úřadu - povinnost uvést registrované členy s ročníkem 

narození a výkaz zisků a ztrát, do 20.3. podat žádosti  - úkol J. Popelka 

➢ dokumenty/systém dotace 2020 

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  - splněno 

➢ KP mládeže 

➢ Minivolejbal 

o 3. krajský turnaj proběhl 19. ledna třetí turnaj 

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

podmínka Můj klub 

➢ KCM 

o KCM chlapci - 4. soustředění, 25.1 

➢ nemistrovské soutěže 

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

2. Aktuální úkoly a zprávy komisí KVS:  
Sekretář KVS J.Vobr: 
➢ TMK předložila plán školení trenérů III.třídy na rok 2020  - schváleno 
➢ Info o činnosti KCM dívek: 29.1.2020 proběhl 1.letošní sraz v ČB (SH Stromovka).  
➢ KR připravila plán školení rozhodčích na rok 2020 – schváleno 
➢ Předložena připomínka k tvorbě termínové listiny mládeže – koncentrace akcí do jednoho termínu 

     
       Předseda KR KVS V. Aubrecht : 
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            Omluven ze zdravotních důvodů – zprávy za něho byly předloženy ekonomem a sekretářem: 
➢ KR připravila plán školení rozhodčích na rok 2020 – schváleno 
➢ KR upozorňuje na změnu sazby jízdného a stravného 

 
Ekonom KVS O. Kinšt: 
➢ Informoval o změnách v sazbách jízdného  a stravného :   

jízdné: jeden cestující - 4,20 Kč/km,  dva cestující - 4,70 Kč/km,  tři cestující – 5,20 Kč/km  
stravné: 87,-Kč  5-12 hodin, 131,- Kč  12-18 hodin,  206,- Kč    18 hodin a déle 

➢ JHC KVS nebude měnit Rozpis soutěží 2019-2020, dá však změny cestovních náhrad pro rok 2020 
na vědomí jednotlivým družstvům.  

 
Zástupce beachvolejbalu R. Motys: 
➢ V lednu proběhla úvodní schůzka nové beachové sezóny a proběhlo zde plánování akcí na rok 

2020: - 23.-24.5.2020   turnaj mužů a žen 
               6.-7.6.2020      turnaj mixů 

➢ Podána žádost na ABV o přidělení 1 – 2 turnajů pro kadetky nebo juniorky 
➢ Úkol: vytvořit seznam beachvolejbalových akcí na sezónu 2020 a vložit je na portál JčKraje „Jižní 

Čechy sportují“ 
➢ Společnost Beachservis v současnosti pořádá 3 akce a pro letošní sezónu má naplánované další 3 

akce 
➢ 13.2. proběhne schůzka o spolupráci s Beachservisem na téma sjednocení termínů a organizace  

turnajů  
     
       Předseda KM P. Koranda: 

➢ Soutěže mládeže běží bez větších problémů – dochází pouze k některým přesunům v jednotlivých 
tělocvičnách. Většina soutěží se blíží ke svému závěru – nutno zajistit diplomy a medaile pro 
vyhlašování jednotlivých kategorií (diplomy – připravit návrh Popelka, Vobr – vytištění diplomů a 
nákup 110 sad medailí) 

➢ Termíny konce soutěží a zajištění předání medailí a diplomů: 
JcKKY:  1.3.2020   Č.Krumlov    - předávající: Vobr     
JcZKYM:   1.3.2020   Loko ČB – předávající: Popelka 

             JcKTI :    8.3.2020   Oskara Nedbala – předávající Koranda 
             JcZKY :   8.3.2020    J.Hradec  - předávající O.Kinšt 
             Jc JKY :  22.3.2020   Loko ČB  - předávající Šimonek 
             Jc ŽCI :  28.3.2020   ON – předávající  Koranda 
             Jc ŽCIM :  29.3.2020  ON – předávající Koranda 
             Jc ŽKYM trojice:  4.4.2020 ON -  předávající bude určen 3.3. na zasedání JHC KVS 
             Jc ŽCIM trojice: 24.4.2020 ON -  předávající bude určen 3.3. na zasedání JHC KVS 

➢ Formulář pro přihlášky do soutěží mládeže 2020-21 připraví J.Popelka 
 
       Předseda STK M. Šimonek + B. Cháb : 

➢ Soutěže KPI M i Ž – rozběhla se 2.polovina soutěží bez problémů – funguje i vkládání zápisů do VIS 
➢ Soutěže KPII začínají koncem dubna – družstva mají možnost do 15.3. bezplatně upravit termíny 

utkání 
➢ Podána informace o návrhu na úpravu dlouhodobého republikového systému soutěží dívek na 

systém turnajový.  Tento návrh se ale nesetkává s pochopením u trenérů dívek  
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➢ Činnost KRK:  s J.Vrkočovou naplánována na leden kontrola čerpání rozpočtu 
 
       Předseda komise společen. významu  M.Čuda:   
             Omluven ze zdravotních důvodů – jeho zprávy předkládá:      
      Předseda KRK  B. Cháb: 

➢ Návrh na ocenění jubilanta P.Korandy 50 – termín 3.3.2020 na zasedání JHC KVS  
             Medaili a diplom zajistí sekretář.                              

➢ Příští zasedání JHC KVS je plánováno na úterý 3.3.2020  16:00 hodin 
v zasedací místnosti Domu sportu,  Skuherského 14, Č. Budějovice     -      služba  P.Koranda                   

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