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Zápis č. 1/2019 
ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 9.1.2019 od 15:00, hala Červený Kostelec 

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

 M. Houštěk na část jednání 
Omluveni: M. Charvát 
Příští zasedání: středa 13.2.2019 v 16:30 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Krajské granty 2019 
3. Vyúčtování krajských grantů 2018 
4. Stav vyúčtování dotací pro KVS a OVS 
5. Čerpání rozpočtu 2018 
6. Seminář rozhodčích krajských soutěží 
7. Různé 

 

ad 1 

• 7/10/2018 - Připravit žádosti o granty KÚ (J. Lejsek, 9.1.). 
Žádosti připraveny a odevzdány v podatelně úřadu. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 8/10/2018 - Připravit žádosti o příspěvek na vyhlášení nejlepších (J. Lejsek, 9.1.). 
Žádost je rozpracována, předpokládán se podání příští týden. 
Úkol trvá, termín změněn na 23.1. 

• 1/11/2018 -  Připravit náměty na činnost komise mládeže v nejbližších letech (T. Jirásek, 
9.1.). 
V první řadě bude u oddílů zjištěno, jaká je jejich představa, co by pro ně kraj měl 
zajišťovat. T. Jirásek připraví dotazník, v jeho rámci bude také informovat, co kraj udělal 
hlavně v ekonomická oblasti letos (účetnictvím prošel skoro milion Kč). Dotazník bude 
rozeslán tak, aby mohl být vyplněn a vyhodnocen do příštího zasedání P-KVS. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu, uložen úkol nový. 

Úkol 1/1/2019 – Připravit, rozeslat a vyhodnotit dotazník požadavků na činnost KVS. 
Termín:    13.2.2019 
Odpovídá/odpovídají:  T. Jirásek 

• 2/11/2018 - Vyřešit příslušné připomínky ze zprávy revizní komise (J. Kmoníček, 9.1.). 
Připomínka, resp. námět, je pouze jedna a týká se pojišťování sedadel v autech, kterými 
se jezdí na akce KCM. J. Kmoníček zjišťuje možnosti, i ve spolupráci s ČVS. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2019 - do 15.2.: 
1. Zprávu KVS o čerpání rozpočtu KVS za rok 2018 - bude v požadovaném termínu 

připravena. 
2. Návrh rozpočtu KVS na rok 2019 - byl schválen na plenárním zasedání. 
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3. Zprávu o inventarizaci majetku a jednotlivých účtů v rozsahu dle metodického 
dopisu k inventuře KVS ze září 2018 včetně výkazu inventury hmotného majetku 
k 31.12.2018 - bude v požadovaném termínu připraveno. 

ad 2 - Krajské granty 2019 
Viz také úkol 7/10/2018, Žádosti byly J. Lejskem připraveny a J. Vikem orazítkovány 
a podepsány, poté je J. Lejsek předal na podatelně KÚ. Podány byly žádosti dvě, pokrývající 
v podstatě stejné oblasti, jako loni (KCM, krajské reprezentace, Olympiáda dětí a mládeže, 
minivolejbal, Královéhradecký pohár). 

ad 3 - Vyúčtování krajských grantů 2018 
Vyúčtování bylo vytvořeno a odevzdáno, řešit budeme případné připomínky ze strany KÚ. 

ad 4 - Stav vyúčtování dotací pro KVS a OVS 
J. Kmoníček dnes s účetní KVS na vyúčtování pracoval, hotovo bude do 15.1. a bude 
vytvořena požadovaná tabulka. Mládež je hotova úplně, zbývá dodělat vyúčtování příspěvku 
na činnost a prostředků z licenčních příspěvků. 
Co se týká předpokladu pro letošní rok, nemá žádné informace navíc a ani neví, jak to bude 
s celkovým objemem. Jeho odhad je, že bude snaha projekty vypsat v prvním kvartálu, 
z naší strany bude snahou podpořit okresy k tomu, aby projekty připravily. 

ad 5 - Čerpání rozpočtu 2018 
Předběžné informace byly předneseny na plenární zasedání - viz minulý zápis, definitivní 
budou podány na příštím zasedání P-KVS.  

ad 6 - Seminář rozhodčích krajských soutěží 
Byly rozeslány pozvánky (včetně informace, že po konci semináře je možné navštívit zápas 
žen Slavie HK). Předpokládá se účast asi dvaceti rozhodčích, instruktorem bude 
J. Kmoníček, součástí semináře bude upozornění na chyby vyskytující se v zápisech ze 
zápasů krajských soutěží. 

ad 7 - Různé 
• V. Nidrle: 

- Začátkem února se uskuteční další seminář k VISu. J. Kmoníček bude přítomen, 
v závislosti na dnu konání, buď středa nebo sobota, se dále zúčastní V. Nidrle, nebo 
J. Vik. 

Úkol 2/1/2019 – Informovat I. Ira o účasti na semináři. 
Termín:    11.1.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

- Volala mu D. Pourová ohledně přihlašování na mistrovství republiky mladšího 
žactva, k tomu J. Lejsek - je vyřešeno. 

- V termínu, tj. do 31.12., byly odeslány životopisy kandidátů navržených na 
vyznamená v rámci ČVS. 

• J. Lejsek: 
- V přeboru staršího žactva byla Dřevěnice zařazena do první skupiny, vzhledem 

k nestandardnostem v soupiskám ale bez nároku na postup na mistrovství 
republiky. Spolu s T. Jiráskem upřesní znění příslušného ustanovení rozpisu 
soutěží, aby se nejasnostem v budoucnosti předešlo. 

Úkol 3/1/2019 – Upřesnit text rozpisu soutěží mládeže v části o postupu do 
nadstavbových částí ve vazbě na start starších hráček a hráčů. 
Termín:    13.2.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Lejsek, T. Jirásek 
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- Objedná medaile, ze zbývajících starých bude odstraněn potisk, že se jedná 
o krajský přebor a budou předány k dalšímu použití F. Pluhařovi. 

Úkol 4/1/2019 – Odstranit ze zbývajících medailí potisk, že se jedná o krajský 
přebor. 
Termín:    13.3.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

- Zeptal se na delegování rozhodčích na přebor žáků - odpověděl V. Anděl. 

- Zeptal se J. Kmoníčka, zda z ČVS přišlo 5 tis Kč - ano, přišlo. 

- Upozornil na čtyřkový turnaj 12.2. 

• M. Houštěk: 
- Informoval o dokončení opravy hronovské haly. 

• J. Kmoníček: 
- Požádal J. Vika o upřesnění údajů z loňského vyjednávání s ČVS O převodu 

licenčních příspěvků, ještě mailem upřesní. 

• J. Vik: 
- Byla provedena poslední kontrola plnění povinné péče o mládež a tři zbývající 

družstva byla vyzvána k nápravě do konce ledna, dvě už odpověděla. Potom bude 
předáno DCK. 

• F. Pluhař: 
- Dne 3.3. se pod hlavičkou TMK KVS uskuteční seminář s M. Pachmanovou na téma 

nápravných cvičení ve volejbalovém tréninku. Financování, jedná se o malou 
částku, projednal s PaedDr. Z. Haníkem, PhD. 

 

Zapsal: Vik 


