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   ZÁPIS ze zasedání JHC KVS 
 č. 08 / 2020 

 konaném dne 1. prosince 2020 
 

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

Jednání zahájil a řídil předseda KVS J. Popelka:    
Úvodem krátce zhodnotil rok 2020 z hlediska činnosti KVS a poděkoval všem členům za práci. 
• termínovník úkolů 

o zhodnocení roku 2020 - řádně ukončeny soutěže v ročníku 2019/2020, COVID a přerušeny 
soutěže 2020/2021, 2. místo v počtu družstev v krajských soutěžích, nárůst členské 
základny, finanční stabilita, podpora klubů roušky & desinfekce, finanční příspěvky klubům, 
materiální vybavení do klubů, medializace www, partnerské weby,  email v kraji formou 
newsletteru 

o návrh rozpočtu 2020 - návaznost rozpočet ČVS, leden 2021 
o zpráva kontrolní a revizní komise 
o přehled o vyznamenání v rámci KVS - M. Čuda splněno 
o úkoly z konference 2017 

• informace ČVS 
o zrušení výboru -  hlasování per rollam směrnice 
o příprava rozpočtu na 2021 

• dotace na krajské projekty mládeže 
o příprava Vánoční turnaj KCM - turnaj dle vývoje situace a možnosti uspořádání 

• výzvy krajský úřad 
• dokumenty/systém dotace 2020 

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

o příznivá situace dotace - podpora mládežnických klubů materiálním vybavení v hodnotě 
5 000 Kč/klub, pouze kluby se zaplacenými členskými příspěvky 

o převod z VIS na účet v bance 
• KP mládeže 

o rozdělení podpory klubům - 1. část, mládežnický členi s LP k 1.12.2020, úkol J. Popelka 
email mládežnickým klubům 

o podpora klubů - 200 roušek, 10x 250ml a 5x 500ml desinfekce, vyzvednutí do konce října, 
využití tréninková i zápasová činnost (pořadatelé turnajů) - úkol J. Popelka vyzvat zbývající 
kluby odebrání do konce ledna 2021 

• Minivolejbal 
o placení startovného od ročníku 2020/2021, soupisky pro kluby a MŠMT, podmínka Můj 

klub, 100,- Kč/tým/turnaj, trička, úkol splněn  
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o přihlášky klubů do 12.10., připomenutí úkol J. Popelka, úkol splněn 
o turnaje v listopadu, prosinci - neodehrány COVID 
o objednávka triček minivolejbal - spolupráce s J. Kratochvílem fa Region s.r.o. 

• KCM 
o příprava - vypracování přípravy směřující k LODM, pozastavení COVID 
o online seminář k LODM - základní informace, termín 27.6 - 2.7, podpora přípravy, oblečení 
o Vánoční turnaj KCM 

• nemistrovské soutěže 
o příprava Novoročního turnaje KP dospělých - termín sobota 2.1, zajistit Oskarku, úkol J. 

Popelka 
• beach volejbal 

o jednání s majitelem areálu na Vltavě 
o úvaha soutěž - 4-5 turnajů mixů v roce 2021, Hluboká, Lipno + halové turnaje, schůzka 

komise beache 16.12. 
o ČVS beach projekt pro kraje -podpora turnaje mládež 

 
2. Aktuální úkoly a zprávy komisí KVS:  

Sekretář KVS J.Vobr: 

⮚ Informoval o  svolávání konferencí:  ČVS (8.5.2021), krajských 1.3. – 15.4. 2021 a okresních 1.2. – 
28.2.2021.  

⮚ Termín krajské konference byl stanoven na úterý 30.3.2021.  

⮚ Pro OVS Jihočeského kraje je připraven informační dopis ke svolání okresních konferencí 

⮚ Byl diskutován návrh na oslavy „100 let volejbalu“ v rámci Jihočeského kraje.  

 
       Předseda KR KVS V. Aubrecht :  

➢ V souvislosti s pořádáním turnajů ke 100 letům volejbalu konstatoval, že KR disponuje 
dostatečným počtem rozhodčích pro řízení těchto turnajů. 

➢ KR KVS nabídne  OVS Č.Budějovice kandidáta pro KR OVS na příští volební období  
    
       Ekonom KVS  O.Kinšt: 

⮚ Je připravován rozpočet KVS – termín předložení ČVS je únor 2021 

⮚ Ve spolupráci s ekonomkou KO ČUS jsou dokončovány všechny úkoly (DPP, faktury) 

 

       Předseda komise BV  R.Motys: 

➢ Schůzka komise BV naplánovaná na 28.10. byla zrušena a nový termín je naplánován 16.12.  

Přizváni:  předseda KVS J. Popelka i nový člen KBV p. J. Krček  

➢ KBV chce v roce 2021 pořádat seniorské turnaje pro muže i ženy – uvažovaný termín - konec 

května, začátek června 2021. 

 
         Předseda KM  P. Koranda: 

⮚ Soutěže mládeže byly z důvodu koronaviru přerušeny. 

⮚  Po uvolnění opatření začnou soutěže 2. následující víkend. O dohrání přeskočených termínů bude 
rozhodnuto v jarních měsících podle vývoje situace   

 
        Předseda STK M. Šimonek:  

⮚ Soutěže KP dospělých též přerušeny a začne se opět hrát po uvolnění opatření.  
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⮚ V KP II M i Ž chybí dohrát minimum zápasů, které se určitě odehrají do zahájení jarní části 

soutěže.  

⮚ V soutěžích KP I M a Ž je situace složitější:                                                                                           
Domluveno, že v případě nedohrání soutěží KP I M nebo Ž do termínu nahlášení družstev pro 
kvalifikaci,  bude vítěz KP vyhlášen k termínu pro podání přihlášek do kvalifikací republikových 
soutěží. Soutěže  KP I se  pak budou dohrávat i po kvalifikacích do II. lig.   

⮚ Rozhodnuto, že změny termínů zápasů v KP II a KP I  budou vzhledem ke koronavirovým 

opatřením  bezplatné - nuto upravit na VIS !  

      
        Předseda KRK B. Cháb:  

➢ Písemně byl předložen zápis z kontroly účetnictví, která se uskutečnila 18.10.2020 za přítomnosti 
ekonomky KO ČUS Jany Vrkočové.  Příloha č.1 

➢ Dále byla písemně předložena zpráva Kontrolní a revizní komise KVS o kontrolách provedených 
v roce 2020.  Příloha č.2. 
 

        Předseda KSVV M. Čuda: 

⮚  Zpracovává přehled vyznamenaných a oceněných jubilantů v roce 2020 a zaslání formuláře na ČVS  
 

⮚  Příští zasedání JHC KVS je plánováno na úterý 5.1.2021  od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti Domu sportu,  Skuherského 14, Č. Budějovice - služba  B. Cháb.   
  

➢ Další zasedání :  2.2.2021 16:00      služba:          Koranda              
                             2.3.2021 16:00      služba:          Šimonek 
                          30.3.2021  17:00      Konference JHC KVS        

                                         6.4.2021  16:00      služba:           Vobr 
                                         4.5.2021  16:00      služba:           Popelka 
                                         1.6.2021  16:00      služba:           Motys 
 
                                                                        
                  
    
             Zapsal: Jan Vobr                                   Bc. Jiří P o p e l k a   v.r. 
                                                                                                                    předseda JHC KVS 
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