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   ZÁPIS ze zasedání JHC KVS 
 č. 01 / 2021 

 konaném dne 5. ledna 2021 
 

Přítomni   :   Popelka, Vobr, Šimonek, Aubrecht, Korada, Kinšt, Motys   
Omluveni :   Čuda, Cháb     
 
Zasedání se uskutečnilo formou video konference v souladu se směrnicí 27/2017 Směrnice pro hlasování 
per-rollam v ČVS. 
 
1. Zahájení  a kontrola úkolů: 

Jednání zahájil a řídil předseda KVS J. Popelka:    
➢ přivítání 
➢ termínovník úkolů 

o zhodnocení roku 2020 - statistika členské základny, 5. největší kraj, nárůst 33%, 3. nejlepší 
kraj v ČR 

o návrh rozpočtu 2020 - návaznost rozpočet ČVS, leden 2021 
o termínovník úkolů - zpracovat, úkol J. Popelka 
o vyúčtování dotací od ČVS - 5 dotačních titulů, termín 15.1, zpracovat, zaslat, úkol J. Popelka  

➢ informace ČVS 
o hlasování per rollam - rozpočet, hospodaření 
o přístupová práva VIS - návrh J. Popelka na SR, podklady J. Vobr, M. Šimonek 
o oslavy 100 let - pracovní komise ČVS, alokováno 50 000Kč/kraj, termíny Praha 28 - 30.5, 

Ostrava ME, Brno 28- 29.8, medaile, mobilní výstava 
➢ valné hromady 

o Pro valné hromady OVS byl nadpoloviční většinou členů výboru KVS schválen počet 
delegátů na valnou hromadu KVS následovně – OVS České Budějovice 7, OVS Český 
Krumlov 2, OVS Prachatice 2, OVS Strakonice 2, OVS Písek 2, OVS Jindřichův Hradec 2, OVS 
Tábor 2 

➢ oslavy 100 let v kraji 
o společně s Jihostrojem, komunikace s J. Divišem 
o schůzka pracovní komise - zástupci KVS, R. Mifka 
o akce - den volejbalu, termín 28.10., veškeré krajské soutěže po kraji, minivolejbal + zápas 

Jihostroje, mobilní výstava 
o příprava prezentace, rozpočtu 
o informace o postupu - pro všechny členy výboru, úkoly a informace do Basecampu 
o informovat kluby - obecná informace všechny kluby, 
o žádost o individuální dotaci od Jihočeského kraje - domluvena schůzka s hejtmanem M. 

Kubou, úkol J. Popelka 
o žádost o individuální dotaci - České Budějovice 

➢ dotace na krajské projekty mládeže 
o příprava Vánoční turnaj KCM - neproběhl 
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➢ výzvy krajský úřad 
o první vlna, žádosti na akce - termín 22. leden 
o žádost na beachový turnaj - zpracování, podání, úkol R. Motys 
o druhá vlna - březen 
o zasedání sportovní komise kraje - 19. ledna, zástupce v komisi J. Popelka 

➢ 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 

000Kč/klub, úkol splněn - materiál objednán, zaplacen, doručení první půlka leden 
o převod z VIS na účet v bance - úkol splněn 

➢ KP mládeže 
o rozdělení podpory klubům - 1. část, podpora vyplacena 
o podpora klubů - 200 roušek, 10x 250ml a 5x 500ml desinfekce, některé kluby stále 

nevyzvedly, úkol J. Popelka opět vyzve kluby, termín do 30.1. 
o informace P. Juda - vyčkávání do začátku února, poté možné „anulování“ ročníku 
o žádost D. Bártová - návrh zachovat věkové kategorie pro příští rok, důvod COVID, diskuze 

komise mládeže, výstup pro výbor kraje 
o dohrání soutěží - možná řešení, snížení počtu turnajů, odehrání venku, termíny květen - 

červen 
➢ Minivolejbal 

o turnaje v listopadu, prosinci - neodehrány COVID 
o aktuální situace - riziko neodehrání žádného turnaje, řešení 
o objednávka triček minivolejbal - trička objednána, zaplacena, potisk a dodání J. Kratochvíl 

➢ KCM 
o příprava - vypracování přípravy směřující k LODM, pozastavení COVID 
o možnost odložení LODM na rok 2022 

➢ nemistrovské soutěže 
o příprava Novoročního turnaje KP dospělých - neproběhl 

➢ beach volejbal 
o schůzka s komisí beache, návrh R. Motys 
o ČVS beach projekt pro kraje -podpora turnaje mládež 
o beachové soutěže do VIS - možný zástupce v ČABVK, potažmo ABV, řízení beach volejbalu 

od spodu 
o krajský koordinátor - osoba, 10. ledna, schůzka R. Motys, J. Popelka  

➢ různé 
o žádost p. Horák, Pedagog, navrácení peněz z VIS 

 
2. Aktuální úkoly a zprávy komisí KVS:  

Sekretář KVS J.Vobr: 
➢ Byly předloženy výsledky jednání schůzek komise k oslavám 100 let volejbalu konané 16.12. a 

22.12.2020.  Byl diskutován návrh na oslavy „100 let volejbalu“ v rámci Jihočeského kraje. Další 
schůzka komise je na pořadu 6.1.2021 od 15:00 hodin 

➢ Byl projednán dopis klubů okresu Prachatice týkající se obnovy OVS.  Jednáním s kluby PT okresu 
pověřen sekretář KVS. 
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➢ Na žádost předsedy KVS sděluje TMK, že v posledním volebním období byli vyškoleni noví trenéři 
III. třídy v těchto počtech:  2017 – 12 trenérů , 2018 – 16 trenérů, 2019 – 11 trenérů, 2020 – 0 
trenérů.  Celkem tedy bylo vyškoleno 39 nových trenérů III.třídy. 

➢ Revize systému VIS – za JHC KVS budou revizi modulů VIS provádět jednotlivé komise KVS a své 
připomínky a návrhy sdělí sekretáři KVS a předsedovi STK KVS ke konečnému zpracování 

 
       Předseda KR KVS V. Aubrecht :  

➢ Za KR dodá připomínky k VIS a počty vyškolených rozhodčích za roky 2017-2020 Roman Biskup 
    
       Ekonom KVS  O.Kinšt: 

➢ Společně s ekonomkou J.Vrkočovou je zpracováváno konečné čerpání rozpočtu za rok 2020. 
➢ Je připravován rozpočet KVS – termín předložení ČVS je únor 2021 

 
       Předseda komise BV  R.Motys: 

➢ Schůzka komise BV proběhla 16.12. za účasti předsedy KVS. Schváleny termíny pro turnaje  
roku 2021: 22.-23.5. 2021  M + Ž,   5.-6.6.2021 - MIXY 

➢ KBV chce v termínu srpen 2021 – duben 2022 pořádat 3-4 turnaje pro muže a ženy jako BEACH 
TOUR – jednání s partnerem pro tyto akce proběhne v příštím týdnu. 

➢ V rámci podpory BC Hluboká odsouhlasen nákup 2 ks beach sítí – nákup zajistí BC Hluboká 
➢ Úkol: Pro sezónu 2021 objednat 10 ks beachových míčů  - zajistí J.Popelka 

 
         Předseda KM  P. Koranda: 

➢ Všechny soutěže mládeže byly z důvodu koronaviru přerušeny. 
➢ Po uvolnění opatření vyvstává otázka jak pokračovat ? Vše závisí na termínu uvolnění opatření! 
➢ Pro rozhodnutí, jak dál pokračovat se soutěžemi, bude svolána Komise mládeže 

 
        Předseda STK M. Šimonek:  

➢ Soutěže KP dospělých též přerušeny a čeká se na termín uvolnění opatření.  
      
 
 
        Příští zasedání JHC KVS je plánováno (místo 2.2.2021) na úterý 9.2.2021  od 16:00 hodin 

  v zasedací místnosti Domu sportu,  Skuherského 14, Č. Budějovice - služba  P.Koranda.  
  V případě omezení ze strany COVID, proběhne zasedání formou video konference. 

  
➢ Další zasedání :                

9.3.2021 16:00       služba:          Šimonek 
                          30.3.2021  17:00       Konference JHC KVS                                              

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