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Zápis č. 2/2018 
ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 14.2.2018 od 16:00, Hradec Králové 

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

Omluveni: M. Charvát, J. Kmoníček 
 
Příští zasedání: středa 14.3.2018 od 15:00, od 16:00 mimořádná konference 

KVS, od 17:00 vyhlášení nejlepších, Hradec Králové 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Nejlepší mládežničtí volejbalisté a trenéři kraje 
3. Inventura majetku KVS a KCM 
4. Minivolejbal v barvách - průběh seriálu 
5. Královéhradecký pohár mužů a žen 2018 
6. Různé 

ad 1 

• 1/1/2018 - Zaslat J. Kmoníčkovi směrnici o účtování (12.1., J. Vik). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/1/2018 - Domluvit účast předsedy ČVS na mimořádné konference a na vyhlášení 
(14.3., V. Nidrle). 
Domluveno, potvrzeno, M. Pakosta přislíbil účast i na zasedání P-KVS. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/1/2018 - Domluvit účast primátora Hradce Králové na vyhlášení (14.3., J. Lejsek). 
Úkol trvá. 

• 4/1/2018 - Urgovat u generálního sekretáře odpovědi na dotazy týkající se účetnictví a na 
převod prostředků z účtu ve VISu (12.1., J. Kmoníček). 
Schůzka s M. Labaštou se uskutečnila 6.2.2018. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 5/1/2018 - Připravit návrh na vyhlášení nejlepších v jednotlivých kategoriích (14.2., 
T. Jirásek). 
Viz bod 2 tohoto zápisu. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 6/1/2018 - Zjistit názor účetní KVS na zavedení nového formuláře cestovního příkazu 
(14.2., J. Matějovský). 
Zatím ponecháme beze změny. 
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 - ze schůzky s M. Labaštou 

vyplynulo, že vzhledem k požadovaným změnám  ve vedení účetnictví termín není 
možné splnit, předpokládáme do konce měsíce. 
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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 - stejně jako úkol č. 1 předpokládáme, že bude připraveno do konce 
měsíce. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2018 - do 28.2.: 
4. Plán schůzové činnosti na rok (pololetí) 2018 - byl schválen na plenárním zasedání. 
5. Roční plán školení trenérů pořádaných KVS v roce 2018 bude 21. - 24. 6., v Hradci 

Králové, přezkoušení 30.6. 
6. Roční plán školení rozhodčích pořádaných KVS v roce 2018 - současně s turnajem 

v Česticích 28.-29. 4. 
7. Seznam zájemců o uspořádání kvalifikací do soutěží ČVS - byl rozeslán mail 

postupujícím ze soutěží dospělých a vedoucím soutěží mládeže. 

ad 2 - Nejlepší mládežničtí volejbalisté a trenéři kraje 
T. Jirásek ve spolupráci s vedoucímu soutěží a s trenéry KCM připravil návrh, P-KVS 
s návrhem souhlasí. T. Jirásek do konce týdne dodá sekretáři mailové adresy vyhlašovaných 
a následně budou rozeslány pozvánky.  

Úkol 1/2/2018 - Doplnit mailové nebo poštovní adresy vyhlašovaných.. 
Termín:    20.2.2018 
Odpovídá/odpovídají:  T. Jirásek 
Vyhlašovaní si mohou pozvat jednu osobu doprovodu a svoji trenérku, resp. svého trenéra. 

Přislíbena je účast L. Douděry, pozváni dále budou hosté MUDr. Z. Finko, JUDr. Ing. 
R. Cogan, PhD. a Mgr. M. Berdychová. 

Úkol 2/2/2018 - Rozeslat povánky na vyhlášení. 
Termín:    23.2.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

ad 3 - Inventura majetku KVS a KCM 
Inventura majetku KVS bude hotova do konce měsíce února, diskutováno bylo zařazení 
notebooku. Inventura majetku KCM, kterou vedeme jen pro vlastní potřebu, bude 
zpracována později. 

ad 4 - Minivolejbal v barvách - průběh seriálu 
Zatím jsou odehrány dva turnaje (HK, Lupenice), dva turnaje ještě zbývají (Kvasiny, 
Dřevěnice). Vše probíhá bez problému. Vyúčtování grantů za minulý rok je hotovo, žádost 
pro rok tento připraví J. Lejsek do stanoveného termínu. 

ad 5 - Královéhradecký pohár mužů a žen 2018 
Zatím byl odehrán jeden turnaj žen v Třebechovicích, druhý bude začátkem března ve Dvoře 
Králové n. L. Nejlepší čtyři postoupí do finálového turnaje v Česticích. Muži hrají o kolo 
méně, poprvé začátkem března na hradecké Slavii, podruhé v Česticích, výsledky se v této 
kategorii sčítají. 

Nejlepší dva z Čestic postoupí na východočeské finále ve Chvaleticích v neděli 8.4. 

Vedoucí soutěže P. Kovalíček připravil návrh rozpočtu ve výši 22 tis. Kč, P-KVS souhlasí. 

ad 6 - Různé 
• V. Nidrle: 

- Shrnul hlavní závěry pátečního jednání s M. Labaštou. Vzhledem k nutnosti provést 
zásadní změny ve vyúčtování, dojde ke zvýšení nákladů na zpracování. 
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K vyúčtování licenčních příspěvků - okresy Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou 
vrátily na účet KVS ve VISu částky, které jim byly v průběhu roku 2017 převedeny, 
J. Vik zpracuje a odešle M. Labaštovi tabulku. 

- J. Kmoníček mu nabídl, že by se ujal funkce hospodáře KVS namísto 
J. Matějovského, který už delší dobu avizuje zájem ve funkci skončit. Nápln 
předsedy komise rozhodčích by převzal V. Anděl, který by se zasedání P-KVS 
účastnil, ale nemohl by se stát řádným členem, protože je zvoleným členem revizní 
komise. P-KVS s tímto řešením souhlasí, v nejbližší době proběhne předání funkce. 

- Sumarizoval stav příprav mimořádné konference. Z okresů je třeba získat podklady 
pro výběr delegátů, podklady (program, jednací řád, volební řád) budou připraveny 
s využitím vzorových dokumentů od J. Sloupa. Případné připomínky k navrhovaným 
stanovám očekáváme dostat jako výsledek okresních konferencí, nechceme 
obsáhlou diskusi až na konferenci krajské. 

- 65. ročník volejbalové Dřevěnice se bude konat pod záštitou Českého olympijského 
výboru. 

• T. Jirásek: 
- Informoval o jednání komise mládeže: 

- Od příštího roku chceme vyhlašovat nejlepší za sezónu, nikoliv za uplynulý 
kalendářní rok. Termín vyhlášení by se posunul z března na květen. 

- Komise chce rozšířit minivolejbal i do míst, kde se zatím nehraje. Žádá 
zástupce okresů o navržení vhodných oddílů a osob. Náklady předpokládají 
pokrýt z peněz vyplácených družstvům po řádném ukončení soutěží. 

- Bude uspořádán seminář věnovaný přechodu od minivolejbalu k volejbalu 
šestkovému, seminář povede PaedDr. Haník, PhD. 

- Chtějí zvýšit intenzitu spolupráce s AŠSK. 

- Bylo konstatováno, že ze stávajících funkcionářům nikdo nemá čas věnovat se 
intenzivněji beach volejbalu. Na stránky KVS bude vystavena výzva, jestli se 
někdo jako dobrovolný funkcionář nechce problematice věnovat. 

- Chtějí se víc věnovat problému odchodu hráček a hráčů mimo kraj. 

• František Pluhař: 
- Školení trenérů je kompletně zajištěno, jako lektoři již přislíbili účast Z. haník, 

M. Pachmanová a buď J. nebo V. Zach. Strava a ubytování jsou zajištěny v domově 
mládeže, k dispozici bude za výhodných podmínek tělocvična. Během zítřka připraví 
rozpočet. 

• J. Lejsek: 
- Jsou objednány nové medaile a připraven je formulář diplomu.  

- Rozdal návrh rozpočtu komise mládeže. 

- Připomněl jeden z námětů M. Labašty, že okresy by měly mít právní subjektivitu. 
K tomu bylo konstatováno, že tato možnost není ve stávajících ani v připravovaných 
stanovách. 

 

Zapsal: Vik 


