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Zápis č. 01/2021 

ze zasedání předsednictva Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 13.1.2021, 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: 13.2.2021 od 16:30 v zasedací místnosti TJ Slavia HK 
 
  
Oprava minulého zápisu - úkol "Projednat s předsedy OVS..." má správně číslo 1/10/2020, 
nikoliv 1/9/2020. 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Individuální dotace na vyhlášení volejbalistů 
3. Výbor krajského volejbalového svazu 
4. Čerpání rozpočtu 2019 
5. Počty delegátů na krajskou valnou hromadu 
6. Okresní valné hromady 
7. Různé 

 

ad 1 

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

• 1/10/2020 - Projednat s předsedy OVS přípravy okresních valných hromad a návrh na 
jejich zastoupení v novém výboru KVS a v kontrolní a revizní komisi KVS (V. Nidrle, 
J. Vik, 20.12.). 
Mail byl předsedům OVS rozeslán 20.12. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 
 

• Termíny vyplývající z Termínovanému úkolů KVS pro rok 2021 – do 15.1.: 
1. Vyúčtování dotací - program organizace sportu, program talent - vyúčtování dotací 

bylo odesláno, do konce měsíce budou mailem odeslány skeny příslušných 
účetních dokladů. 

 
• Termíny vyplývající z Termínovanému úkolů KVS pro rok 2021 – do 15.2.: 

1. Zpráva KVS o čerpání rozpočtu KVS za rok 2020 
2. Návrh rozpočtu KVS na rok 2021 
3. Zpráva o inventarizaci majetku a jednotlivých účtů v rozsahu dle metodického 

dopisu k inventuře KVS ze září 2020 včetně výkazu inventury hmotného majetku 
k 31.12.2020.  

 
ad 2 – Individuální dotace na vyhlášení volejbalistů 
Žádost o dotaci byla podána, čeká se na vyhodnocení. 
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ad 3 - Výbor krajského volejbalového svazu 
Zasedání výboru KVS se uskuteční per rollam. Členům výboru a revizní komise budou 
mailem zaslány mj. tyto materiály: 

- zpráva o činnosti KVS ve druhém pololetí 2020, 

- návrh plánu schůzové činnosti P-KVS do valné hromady KVS, 

- zpráva o hospodaření KVS v roce 2020, 

- návrh rozpočtu KVS na rok 2021, 

- zpráva revizní komise za rok 2020, 

- informace k valným hromadám připravovaným v roce 2021. 

Po vzoru ČVS budou členové výboru KVS požádání o seznámení se zaslanými dokumenty 
a v souladu se Směrnicí o hlasování per rollam v ČVS budou členové výboru požádáni, aby 
se ke každému dokumentu určenému ke schválení vyjádřili v možnostech PRO – PROTI – 
ZDRŽEL SE (jiné vyjádření znamená neplatnost tohoto vyjádření), a to do 31.1.2021. 

Budou oceněni jubilanti, sošky jim budou předány při vhodných příležitostech. 

ad 4 – Čerpání rozpočtu 2019 
J. Kmoníček předložil písemně upřesněné čerpání rozpočtu k 31.12.2020 a návrh rozpočtu 
na rok 2021. Materiály budou předloženy ke schválení členům výboru KVS. 

ad 5 – Počty delegátů na krajskou valnou hromadu 
V závislosti na počtu LP vybraných k 1.1.2021 (HK - 768, JN - 200, NA - 637, RK - 263, TU - 
181) a v souladu se Stanovami ČVS určuje P-KVS počty delegátů takto - každý okres dva 
delegáty a dále jednoho delegáta za každých započatých 250 vybraných LP, to znamená HK 
- 6, JN - 3, NA - 5, RK - 4, TU - 3. 

ad 6 – Okresní valné hromady 
Dle rozhodnutí správní rady ČVS se okresní valné hromady uskuteční v termínu 1.2.-
28.2.2021. Legislativní komise ČVS v současné době prověřuje možnost, zda by se daly 
v období „nouzového stavu“ konat per rollam. 

Termín předpokládané valné hromady zatím sdělily okres Jičín a to středa 17.2.2021 v 16.30 
hodin v Jičíně (zasedací místnost TJ Jičín), okres Hradec Králové úterý 16.2.(zasedací 
místnost haly TJ Slavia), okres Rychnov nad Kněžnou středa 24.2. od 16:30 (Gapa 
centrum). 

ad 7 - Různé 
V. Nidrle: 
- Krajským koordinátorem beach volejbalu byl po diskusi a konzultaci s ČVS jmenován 

Tomáš Jirásek. 
- V úterý 12.1.2021 jednala o přípravách oslav 100 let volejbalu v kraji pracovní skupina 

Václav Nidrle, Jakub Lejsek, Jiří Kmoníček a Václav Židů. V současné době jsou 
k dispozici podklady do almanachu ze všech pěti okresů kraje, na jejich redigování 
pracují V. Židů a V. Nidrle. 

- Dále jednáno o možnosti sportovního doplnění akce, nejschůdněji se jeví turnaj 
v barevném volejbale či exhibičních utkání týmů I. ligy žen (Slavia HK, Hronov nebo 
Červeny Kostelec, polský Walbrzych), nebo utkání mužů Slavia HK - polský Walbrzych. 

- Byl potvrzen termín krajské oslavy 25.6., je na ni zajištěna putovní výstava ČVS. 
- Ocenění významných funkcionářů, hráčů, trenérů a rozhodčích bude průběžně 

připravováno v návaznosti na ¨to, kdo bude zván na celostátní oslavu do Prahy. 
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- Královéhradecký KVS bude mít vzhledem k počtu zaplacených licencí na valné hromadě 
ČVS 7 delegátů s hlasem rozhodujícím, P-KVS krajské valné hromadě navrhne, aby to 
byli Martin Burdych, Zdeněk Haník, Milan Labašta, Jakub Lejsek, Václav Nidrle (jako 
stávající členové výboru ČVS), Jiří Kmoníček (jako kandidát do RK ČVS) a Jaroslav Vik. 

F. Pluhař: 
- Konečně se povedlo jmenovat trenéry, kteří byli vyškoleni v červnu loňského roku. Jeden 

absolvent byl jmenován pro potřeby vysoké školy bez příslušnosti k ČVS (opět 
připomínáme, že školení je určeno pro členy ČVS). 

 
 
 
 
Zapsal: Vik. 
 


