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Z á p i s 

z druhého zasedání Výboru Jihomoravského krajského volejbalového svazu 
konaného dne 23. 11. 2017 v zasedacím sále sportovní haly Morenda, Vídeňská 9, 

Brno  
 

Přítomni: Dle prezenční listiny 
Jednání proběhlo dle schváleného programu. 
 
1. Zahájení zasedání Výboru JmKVS a přivítání přítomných členů výboru a hostí provedl  
předseda pan Štěpán Říha   
 
2. Volba komisí: 
- mandátové komise ve složení : Bořivoj Kobylka, Pavla Živná, Jitka Paulová       
- návrhové komise  ve  složení : Richard Wiesner, Ivan Rylich, Aleš Novák   
 
3. Ocenění jubilantů: 
Předány medaile Koutského panu Homolkovi a paní Živné.  Za paní Kašubovou převzal 
medaili pan Wiesner. Předání prováděl předseda KSV pan Gottwald.        
 
4. Zpráva o činnosti KVS: 
Předseda JmKVS pan Štěpán Říha přednesl hodnotící zprávu o činnosti KVS za uplynulé 
období.   
Písemná zpráva je založena v materiálech svazu na sekretariátu. 
 
5. Zpráva o průběžném čerpání rozpočtu za rok 2017 k  31.10. 2017 a návrh 
předběžného rozpočtu Jm KVS na rok 2018 : 
 
Zprávu o průběžném čerpání rozpočtu předložil předseda p. Říha. Stav příjmů i výdajů 
odpovídá schválenému rozpočtu na rok 2017. Je dán předpoklad, že v hospodaření KVS 
v tomto roce bude dodržen schválený rozpočet. 
Předložen písemný předběžný návrh rozpočtu JM KVS na rok 2018.  
 
6. Zpráva KRK JMKVS:  
Přednesena zpráva KRK panem Obrem, členem KRK JMKVS. Zpráva je uložena na 
sekretariátu JMKVS. 
 
7. Diskuze :  
 
p. Pavlů:  
- návrh OVS Vyškov k zlepšení financování OVS  
p. Kadlc:  
- práce s mládeží a odměny trenérům, dotování pouze činnosti KCM, nízký podíl 
zúčastněných oddílů  
- granty – rozdělení . spolupráce se školami   
- soutěže ZCI a KTI  



p. Živná: 
- kriteria pro rozdělení grantů  
p. Tomášek: 
- podpořil současná kriteria pro rozdělení prostředků v grantu JMKVS  
p. Obr a další:  
- dotazy k Programu VIII MŠMT ČR    
 
 
 
8. Zpráva mandátové komise: 
Na zasedání V-JM KVS bylo pozváno 17 členů              přítomno 12  tj.  70 % 

                                                         3 členové  RK KVS  přítomno 1 
                                                 

Výbor je schopen se usnášet . 
 
9. Návrh usnesení: 
Návrh přednesl p. Wiesner.   
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení je součástí tohoto Zápisu.  
                                         
10. Závěr zasedání Výboru JmKVS  
Závěrem poděkoval všem členům Výboru KVS za jejich práci  předseda p. Říha a popřál 
všem klidné prožití vánočních svátků a úspěchy v roce 2018.     
 
 
V Brně 23. 11. 2017  
Zapsal: Říha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení 
 2. zasedání Výboru Jihomoravského krajského volejbalového 

svazu konaného dne 23. 11. 2017 v Brně  
 

 
Zasedání Výboru Jm KVS se zúčastnilo 12 členů z pozvaných 17 členů, což je 70 % 
 
Na závěr jednání přijal Výbor Jm KVS toto usnesení:     
 
1.Výbor KVS projednal a schvaluje:  
 

a) Program jednání 2. výboru JM KVS  
b) Zprávu o činnosti  P- Jm KVS přednesenou předsedou Štěpánem Říhou 
c) Návrh předběžného rozpočtu Jm KVS na rok 2018  

 
2.Výbor KVS projednal a vzal na vědomí: 
 

a) zprávu předsedy Jm KVS o průběžném stavu čerpání rozpočtu KVS k 30. 10. 2017 
 
3. Výbor ukládá: 
 
      a) P – Jm KVS : 
 

1) Projednat přednesené diskusní příspěvky, náměty a připomínky   zapracovat do 
plánu práce předsednictva  a odborných komisí. 

Termín: 31.1. 2018 
Odpovídá:   předseda  Jm KVS 
 

2) na základě schváleného rozpočtu ČVS připravit konečný rozpočet Jm KVS na 
rok 2018  

Termín:  30. 4. 2018 
Odpovídá:  předseda Jm KVS 
  

3) vzhledem k prospěšnému vyhlášení grantového programu JMKVS na rok 2017, 
vypsat grantový program upravený na základě zkušeností z letošního roku na rok 
2018.    
     Termín:  31. 3. 2018 
     Odpovídá:  místopředseda Jm KVS pro metodiku  

 
 
b) Okresním volejbalovým svazům: 
 

1)Věnovat zvýšenou péči společenské stránce volejbalu. Navrhovat zasloužilé členy 
svazu k ocenění v roce 2018. 

                                  Termín:  v průběhu roku 2018 
Odpovídá:   předseda OVS 

 
2) připravit a realizovat jednání okresní volejbalové konference dle pokynů JMKVS. 

     Termín:  15. 2. 2018 
     Odpovídá:  předseda OVS     
  
 


