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Zápis č. 09/2020 

ze zasedání předsednictva Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 11.11.2020, uskutečněno per rollam 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, L. Ott, 

F. Pluhař, L. Ruprich, J. Vik 
Omluveni:  
Příští zasedání: 16.12.2020 od 15:30 v zasedací místnosti TJ Slavia HK, od 

16:30 zasedání výboru Kh KVS 
 
  
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Čerpání grantů 2020, příprava grantů 2021 
3. Příprava volebních konferencí OVS 
4. Příprava semináře rozhodčích krajských soutěží, činnost komise rozhodčích 
5. Žádost o individuální dotaci na vyhlášení volejbalistů roku 
6. Různé 

 

ad 1 

• 2/5/2020 - Pokusit se posunout záležitost první třídy mužů (V. Nidrle, 14.10.). 
Z důvodu epidemiologické situace bylo s M. Houštěkem domluveno odložení na leden. 
Úkol trvá, termín změněn na 31.1.2021. 

• 4/7/2020 - Vypracovat postup fakturace za minivolejbalové turnaje (J. Kmoníček 15.10.). 
Úkol trvá, termín změněn na 16.12. 

• 1/8/2020 - Upozornit družstva neplnící péči o mládež. (J. Vik, 18.10.). 
Byly vyřešeny další nejasnosti, zbývá u dvou družstev druhých a dvou družstev prvních 
tříd, přičemž jedno z těchto družstev podmínky prokazatelně plní (má družstva 
v mládežnických soutěžích, ale explicitně to neuvedlo v přihlášce).  
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/8/2020 - Požádat předsedy OVS o stanovisko k čerpání zbývajících částek. (J. Vik, 
16.10.). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/8/2020 - Provést kontrolu zaplacení LP u účastníků školení trenéra III. třídy (V. Nidrle, 
24.10.). 
Viz také příspěvek F. Pluhaře v bodu Různé. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 
 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2020 – do 5.12.: 
11. Přehled udělených vyznamenání v rámci KVS (med. O. Koutského, čestný člen 

KVS) a návrhy na ocenění v rámci ČVS. 
Rozhodnuto na minulém zasedání, na vyznamenání v rámci ČVS budeme 
navrhovat dvě osoby. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2021 – do 15.1.: 
1. Vyúčtování dotací - program organizace sportu, program talent. 
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ad 2 – Čerpání grantů 2020, příprava grantů 2021 
V současné době jsou vyúčtovány a zaslány na krajský úřad čtyři granty. Tři zbývají 
vyúčtovat. 

Jsou připravovány krajské žádosti na rok 2021: 

- Královéhradecký pohár, 
- Festival minivolejbalu a školní minivolejbal, 
- KCM – Benjamínci, 
- Krajské reprezentace, 
- Příprava na ODM mládeže, 
- Individuální žádosti – oslavy 100 let volejbalu a vyhlášení sportovců (viz také bod 5 

tohoto zápisu). 

ad 3 - Příprava volebních konferencí OVS 
Dle stanov ČVS platných od 1.11.2020 se v roce 2021 budou konat volební valné hromady 
OVS, KVS předpokládá, že v termínu od 1.2. do 15.3. (volební valná hromada KVS je 
předběžně plánována na první polovinu dubna 2021). Každý oddíl příslušného okresu, jehož 
družstvo v soutěžním období hraje nějakou mistrovskou soutěž řízenou orgány ČVS nebo se 
účastní soutěží v beachvolejbalu organizované ABV nebo KVS, vysílá na valnou hromadu 
OVS nejméně jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím. Klíč počtu delegátů stanoví výbor 
OVS. Valné hromady se s hlasem poradním mohou účastnit ti členové výboru OVS a revizní 
komise OVS, kteří nejsou členy žádné delegace oddílů. 

Valná hromada OVS má tyto pravomoci: 

- projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru OVS, 
- projednává zprávu o úrovni rozvoje volejbalu v okrese, 
- projednává a schvaluje zprávu kontrolní a revizní komise OVS, 
- volí předsedu OVS, dále členy výboru OVS a kontrolní a revizní komise OVS. 
Krajský volejbalový svaz bude po skončení každé valné hromady OVS požadovat prezenční 
listinu z jednání, usnesení z jednání, složení nového výboru OVS a kontrolní a revizní 
komise OVS. Dále pak ještě návrhy každého OVS delegátů do výboru KVS (Hradec Králové 
a Náchod po třech, ostatní okresy po jednom) a do kontrolní a revizní komise KVS a také 
jména delegátů na krajskou valnou hromadu. Počet delegátů na krajskou valnou hromadu 
bude sdělen v lednu 2021 na základě počtu zaplacených členských příspěvků k 1.1.2021 
(dva členové za každý OVS automaticky, další dle členských příspěvků). 

OVS mají za povinnost svolat svoji valnou hromadu nejméně jeden měsíc předem, 
očekáváme, že pozvánku pošlete i KVS (předsedovi či sekretáři), aby mohla být zajištěna 
delegace na valnou hromadu. 

Upozorňujeme na ustanovení článku 6 bod 8 Stanov, že "Aktivně se účastnit jednání orgánů 
ČVS mohou pouze členové ČVS s uhrazeným členským příspěvkem pro příslušné období 
v souladu se směrnicí Členské příspěvky v ČVS" a dále na ustanovení bodu 13 téhož článku, 
že " Do funkcí v orgánech ČVS mohou být zvoleni pouze členové ČVS – zletilé fyzické osoby 
s uhrazeným členským příspěvkem". 

ad 4 – Příprava semináře rozhodčích krajských soutěží, činnost komise rozhodčích 
O konání semináře v lednu 2021 rozhodneme až podle epidemiologické situace. Školení 
nových rozhodčích se letos nemohlo z tohoto důvodu uskutečnit. 
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KR v roce 2020 uspořádala seminář rozhodčích (leden), prováděla delegace a případné 
předelegace rozhodčích na utkání ve všech soutěžích dospělých i mládeže mimo KP 
mladšího žactva. 

ad 5 – Žádost o individuální dotaci na vyhlášení volejbalistů roku 
Po konzultaci s Dr. R. Coganem (radní kraje) bude podána do konce prosince 2020 žádost 
o individuální dotaci (50.000 Kč) na vyhlášení volejbalistů roku. Dále byla konzultována 
možnost podat další žádost o individuální dotaci na oslavy sta let volejbalu v ČR, krajský 
úřad i ji považuje za relevantní a doporučuje rovněž podat do konce prosince 2020. 
Požádáme o 100.000 Kč, žádosti připraví J. Lejsek a V. Nidrle. 
Úkol 1/9/2020: Připravit žádost o mimořádnou dotaci kraje na oslavy stého 

výročí volejbalu a vyhlášení nejlepších. 
Termín:   31.12.2020 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle, J. Lejsek 

ad 6 - Různé 
V. Nidrle: 
- Pokud bude možné uskutečnit zasedání výboru v řádném termínu (16.12.), uskuteční se 

v zasedací místnosti TJ Slavia HK a řídit ho bude J. Vik. J. Lejsek zajistí místnost 
a občerstvení, V. Nidrle upomínkové předměty pro jubilanty. V. Klár přednese zprávu 
revizní komise, J. Kmoníček předběžnou zprávu o hospodaření, V. Nidrle ve zprávě 
předsedy bude mj. informovat o připravovaných konferencích (viz také bod 3 tohoto 
zápisu). Do 11.12. budou členové výboru informování, zda zasedání v řádném termínu 
proběhne (opatření vlády to umožní). 
Úkol 2/9/2020:   Rozeslat pozvánky na zasedání výboru KVS. 
Termín:   30.11.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 
 
Úkol 3/9/2020:  Informovat členy výboru, zda plánované zasedání proběhne, 

nebo jaké bude náhradní řešení. 
Termín:   11.12.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 
 
Pokud uspořádání v plánovaném termínu možné nebude, bude odloženo na měsíc 
leden. Pokud to ani v lednu nebude možné, budeme uvažovat o konání per rollam, resp. 
vyčkáme na návrh řešení ze strany ČVS. 

- Probíhá zpracování podkladů pro Almanach ke 100 letům volejbalu. Podklady dodaly 
okresy Hradec Králové (Židů, Pluhař), Jičín (Nidrle), ozvaly se okresy Rychnov nad 
Kněžnou (Dolek st.) a Náchod (Kopecká), že na podkladech pracují, zatím chybí 
vyjádření z Trutnova. 

- Ve čtvrtek 29.10. proběhlo jednání s firmou Jako, za KVS byli přítomni J. Lejsek 
a V. Nidrle, za Jako potom M. Kulka. Byla domluvena možnost získat slevu při 
objednávání materiálů od firmy. Písemná informace bude zaslána družstvům dospělých 
a mládeže krajských soutěží a předsedům okresních volejbalových svazů. 
Úkol 4/9/2020: Informovat o možnosti nákupu sportovního materiálu. 
Termín: 12.11.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

J. Kmoníček: 
- Okresy se vyjádřily k čerpání rozpočtu a své rozpočty naplní. 
- Máme navržené uzavření všech grantů Královehradeckého kraje včetně vlastního 

podílu. V rámci toho jsou navrhovány následující odměny: 
- Petr Kovalíček 3 000 Kč za organizaci Královéhradeckého poháru, 



4 / 4 

- Václav Anděl 4 000 Kč za delegace a předelegace rozhodčích v roce 2020 a prvním 
pololetí 2021. 

P-KVS souhlasí. 

F. Pluhař: 
- Ještě jednou oslovil účastníky školení trenérů ohledně zaplacení členských příspěvků 

(licencí). Poměrně neurvale se ozval jeden z oslovených, že je členem ČVS a vše má 
zaplacené (chyba byla na naší straně, při kontrole zaplacení došlo k záměně hlásek 
c a č v příjmení), další se omluvil, protože zapomněl a slíbil věc vyřídit. Ostatní 
nereagovali a jmenováni nebudou. 

- Předpokládá problémy s organizací okresní konference, protože už teď nechodí a lze 
předpokládat, že situace ohledně Covid-19 ani neumožní se scházet. Řešením není ani 
případné „per rollam“, protože oslovené oddíly nereagovaly ani na dotaz týkající se 
reorganizace okresních soutěží. Když OVS měl možnost sáhnout oddílům na peníze, 
ještě to šlo, teď, když tato možnost není, přijde zástupce Slavie HK, pan Matějovský, 
slečny či paní Polreichová a Adamírová, ostatní to ignorují. 

 
 
 
Zapsal: Vik. 
 


