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Zápis č. 1/2018 
ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 10.1.2018 od 16:00, Hradec Králové 

Přítomni: T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, J. Matějovský, V. Nidrle, 
L. Ott, F. Pluhař, J. Vik 

Omluveni: M. Charvát 
 
Příští zasedání: středa 14.2.2018 od 16:30, Hradec Králové 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Krajské granty 2018 
3. Vyúčtování krajských grantů 2017 
4. Mimořádné konference okresů a kraje 
5. Čerpání rozpočtu 2017 
6. Seminář rozhodčích krajských soutěží 
7. Různé 

ad 1 

• 1/11/2017 - Informovat družstva krajských soutěží o změně náhrady za ujetý km. (3.1., 
J. Vik). 
Rozesláno mailem družstvům a předsedovi KR, ten informaci předal rozhodčím. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/11/2017 - Zaslat J. Kmoníčkovi připomínky k funkcím VISu (3.1., T. Jirásek, J. Lejsek). 
Zasláno. Další připomínky mohou být směrovány přímo Ing. Irovi, který je za celé ČVS 
shromažďuje a případně předává k zapracování. 
Úkol splněn, vyřazuje se zápisu. 

• 3/11/2017 - Vyřešit příslušné připomínky ze zprávy revizní komise (10.1., J. Lejsek). 
Viz příspěvek J. Matějovského v bodu "Různé". 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2018 - do 15.2.: 
1. Zpráva KVS o čerpání rozpočtu KVS za rok 2017 - předpokládáme dodržení 

termínu, viz také bod 5 tohoto zápisu. 
2. Návrh rozpočtu KVS na rok 2018 - byl schválen na prosincovém plenárním 

zasedání. 
3. Zpráva o inventarizaci majetku a jednotlivých účtů v rozsahu dle metodického 

dopisu k inventuře KVS ze září 2017 včetně výkazu inventury hmotného majetku 
k 31.12.2017 - bude připraveno. K interně vedenému dokumentu, seznamu majetku 
KVS a KCM, J. Vik zašle J. Kmoníčkovi ke shlédnutí směrnici o účtování. 
Úkol 1/1/2018 - Zaslat J. Kmoníčkovi směrnici o účtování. 
Termín:    12.1.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 
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ad 2 - Krajské granty 2018 
J. Lejsek připraví, včetně části týkající se masového sportu, kterou dříve zpracovával 
M. Charvát. Podklady pro ni bude konzultovat mj. s vedoucím soutěže zimního poháru 
P. Kovalíčkem. 

ad 3 - Vyúčtování krajských grantů 2017 
Veškerá vyúčtování byla vypracována a odevzdána. 

ad 4 - Mimořádné konference okresů a kraje 
Na neděli 13.5. byla svolána mimořádná 13. konference ČVS, která má za úkol, v návaznosti 
na usnesení řádné 12. konference, schválit návrh nových stanov 

Předsednictvo KVS vyhlašuje konání mimořádné konference KVS na středu 14. března od 
16:00. Hlavním bodem jednání konference bude volba delegátů na mimořádnou konferenci 
ČVS, podle počtu licenčních příspěvků k 1.1.2018 jich máme jedenáct. Počty delegátů 
z jednotlivých okresů jsou následující: 

Okres Delegátů Okres Delegátů 

Hradec Králové 8 Jičín 2 

Náchod 6 Rychnov nad Kněžnou 3 

Trutnov 2   

 

Do 20.2.2018 musí proběhnout konference okresní. Do 25.2. žádáme o zaslání následujících 
podkladů mailem na adresu sekretáře KVS (jaroslav.vik@seznam.cz): 

- prezenční listina, 

- usnesení konference obsahující jména delegátů mimořádné konference a jejich 
kontaktní údaje (mailová adresa, adresa bydliště). 

Na krajskou konferenci naváže vyhlášení nejlepších mládežnických volejbalistek 
a volejbalistů. Zasedání P-KVS začne v 15:00, v 16:00 potom mimořádná konference 
a v 16:30 potom vyhlášení. Pokud se delegáti konference budou chtít zúčastnit vyhlášení, 
podají o tom do 25.2. mailem zprávu sekretáři KVS J. Vikovi, podmínkou účasti na vyhlášení 
je společenský oděv.  

V. Nidrle se pokusí zajistit přítomnost předsedy ČVS na konferenci i vyhlášení, J. Lejsek 
přítomnost primátora Hradce Králové na vyhlášení. 

Úkol 2/1/2018 - Domluvit účast předsedy ČVS na mimořádné konference a na vyhlášení. 
Termín:    14.3.2018 
Odpovídá/odpovídají:  V. Nidrle 
 

Úkol 3/1/2018 - Domluvit účast primátora Hradce Králové na vyhlášení. 
Termín:    14.3.2018 
Odpovídá/odpovídají:  V. Nidrle 

ad 5 - Čerpání rozpočtu 2017 
Situace byla komplikována vznikem pobočného spolku v polovině roku a nutností vést 
odděleně dvojí účetnictví kvůli vyúčtování grantů. K nejasnostem byly naší účetní zaslány 
dotazy generálnímu sekretáři ČVS, zatím bez odpovědi. J. Kmoníček bude na zítřejším 
jednání urgovat, včetně dotazu na převod prostředků z účtu ve VISu do banky. 

Úkol 4/1/2018 - Urgovat u generálního sekretáře odpovědi na dotazy týkající se účetnictví 
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a na převod prostředků z účtu ve VISu. 
Termín:    12.1.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Kmoníček 
 

ad 6 - Seminář rozhodčích krajských soutěží 
Seminář krajských rozhodčích bude o něco později, než bylo původně plánováno. Přesný 
termín bude určen tak, aby bylo možné po ukončení semináře navštívit zápas prvoligových 
žen hradecké Slavie, v úvahu tedy přichází 10. nebo 24. únor (rozlosování  nadstavbové 
části bude jasné až po ukončení části základní). 

ad 7 - Různé 
• V. Nidrle: 

- Požádal krajské sdružení ČSU o příspěvek na vyhlášení nejlepších, žádost doložil 
kopií loňské faktury. 

- Na příští zasedání P-KVS musí být připraveny návrhy na vyhlášení v jednotlivých 
kategoriích. 

Úkol 5/1/2018 - Připravit návrh na vyhlášení nejlepších v jednotlivých kategoriích. 
Termín:    14.2.2018 
Odpovídá/odpovídají:  T. Jirásek 

- Zjišťoval možnost navrhnou na vyhlášení v rámci kraje M. Drozena (mistr Evropy 
v kategorii kadetů) a T. Kunce (účastník mistrovství Evropy i světa juniorů). Podá 
žádost do kategorie "mimořádné zásluhy o kraj". 

• J. Lejsek: 
- Zeptal se na možnost hlasování per rollam - k tomu J. Kmoníček - tento způsob je 

možné použít, ale nikoliv jako náhradu konference. 

- Doporučil dořešit převedení historických účetních dokladů od M. Charváta do 
vyhrazené skříně v sídlu KVS. 

- Zeptal se na řešení návrhu na zavedení nového formuláře cestovního příkazu. 
K tomu J. Matějovský - na několik příštích zasedání formuláře máme, názor na nový 
bude konzultovat s účetní P. Tomsovou. 

Úkol 6/1/2018 - Zjistit názor účetní KVS na zavedení nového formuláře cestovního 
příkazu. 
Termín:    14.2.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Matějovský 

• J. Matějovský: 
- V podstatě všechny připomínky ze zprávy revizní komise přednesené na plenárním 

zasedání byly vyřízeny. Zbývá dořešit dvě maličkosti, to bude provedeno na jeho 
schůzce se členy revizní komise v nejbližší době. 

• T. Jirásek: 
- Zeptal se na možnost získání peněz na mládež a školení z rozpočtu ČVS, J. Lejsek 

vysvětlil. 

- Zmínil možnost pořádání soutěží v beach volejbalu. K tomu V. Nidrle, naším úkole je 
i podporovat beach volejbal, koncem června opět zkusíme uspořádat turnaje ve 
vybraných kategoriích, několik hřišť už v kraji je. Zatím chybí osoba či klub, které by 
se beach volejbalem intenzivně zabývaly, stávající P-KVS je orientováno na volejbal 
šestkový, mj. hrajeme krajské přebory II. třídy. 

- Doporučuje vystavit na náš web informaci o semináři trenérů mládeže v Červeném 
Kostelci a o připravovaném školení trenérů III. třídy 
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• L. Ott: 
- Zeptal se, komu má OVS vyúčtovat projekt pro mládež, k tomu V. Nidrle - vyučovat 

ČVS, který projekt financoval. 

• F. Pluhař: 
- OVS má v úmyslu nechat zrušit účet u Reiffeisen a zřídit si nový u banky s menšími 

režijními náklady. Vlastníkem účtu bude KVS, postup si domluví s V. Nidrle. 

• J. Vik: 
- Informace o poháru byla rozeslána i přímo družstvům okresních soutěží okresů 

Hradec Králové, Rychnov a Náchod. Zatím přišly tři přihlášky mužů (Stěžery, Hořice 
a Chleny) a pět družstev žen. 

- Byl vznesen dotaz firmě ProTisk na možnost vytvoření nového razítka (s IČ 
pobočného spolku). Cena by byla 515 za jeden kus, objednáme tři kusy (předseda, 
sekretář, hospodář, resp. účetní). 

 

Zapsal: Vik 


