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ZÁPIS 1 
z jednání předsednictva LKVS dne 4. května 2017 

 
Přítomni: Jiří Čermák, Josef Smolka, Petra Smolková, Adam Lenert, Jana Matějková, 

Kateřina Veselá, Tomáš Balcar, Ladislav Procházka 
Omluveni: Milan Šín, Stanislav Dubský, Rudolf Malý  
Přizváni: Michaela Studená 
 

 
1. Předseda Jiří Čermák přivítal členy jednání. 
2. Předseda Jiří Čermák předal pokladnu a její řádnou agendu Kateřině Veselé. 

Zůstatek v pokladně v době předání byl 3826 Kč a předávací protokoly byly řádně 
podepsány. 

3. Předseda Jiří Čermák prezentoval nabídku  p. Boháče na pronájem prostor ČUS. 
Po dohodě přítomných bude p. Čermák dále s p. Boháčem dále projednávat 
možnost pronájmu prostor na jeden den v týdnu. Úřední hodiny byly stanoveny 
na pondělí 15:00 – 17:00 (po telefonické domluvě). 

4. Petra Smolková informovala přítomné o smlouvách, které zaslal ČVS na LKVS. 
Předmětem smluv je finanční podpora 215 000 Kč pro LKVS na rok 2016 a 2017. 
Smlouva pro rok 2016 obsahuje informace o vyplacení dané částky v roce 2016 a 
nutnosti jejího vyúčtování do 1. 1. 2017, tyto podmínky však nebyly splněny. 
Přítomní projednali možnosti dalšího postupu a stanovili úkoly. 
Úkol: Informovat o smlouvě na finanční podporu z roku 2016 p. Malého a p. 
Vořechovskou, kteří jsou za toto období odpovědní. (odpovědný: Čermák) 
Další kroky ohledně této smlouvy se budou projednávat s novou ekonomkou p. 
Studenou.  

5. Přítomným byla představena nová ekonomka p. Studená. 
Úkol: Zaslání cenové nabídky  na účetní služby v požadovaném rozsahu. 
(odpovědná: Studená) 

6. Předseda Jiří Čermák informoval přítomné o celostátní konferenci ČVS. 
Nominovaní kandidáti: Balcar, Smolka, Čermák. 
Omluvili se: Matějková, Procházka. 
Navržení náhradníci: Dubský, Smolková. 

7. Adam Lenert informoval přítomné o semináři rozhodčích (14. 5. 2017). Na 
semináři bylo v plánu ocenit 5 jubilantů, kteří tradičně dostávají medaili, diplom, 
tričko a finanční odměnu. Z důvodu neobdržení přístupu k bankovnímu účtu 
LKVS se přítomní shodli na odložení tohoto oceňování. Petra Smolková 



prezentovala přítomným trička, která byla pro tuto příležitost nakoupena. Bude 
zaúčtována cena 1977 Kč za 6 triček značky Adidas. 
Úkol: Zajištění přístupu k bankovnímu účtu pro Čermáka, Smolku a Veselou. 
(odpovědný: Čermák) 

8. Petra Smolková informovala přítomné o vyplácení odměn vedoucím soutěží, které 
běžně probíhá po ukončení soutěže. Přítomní se dohodli na projednání výší 
odměn na příštím jednání. 
Úkol: Řádně vytvořit dohody pro vedoucí soutěží a vyplacení odměn. 
(odpovědná: Veselá)  

9. Petra Smolková upozornila na nutnost projednání zasílání přihlášek pro další 
sezónu. Přítomní se shodli na projednání tohoto bodu na příštím jednání. 

10. Příští schůze byla stanovena na 1. června 2017. 
11. Petra Smolková navrhla nový systém rozpočtu soutěží mládeže a především 

financování rozhodčích. Důvodem je zejména opakované pořádaní daných soutěží 
určitými kluby. 
Úkol: Předložení plánu soutěže, rozpočtu a návrhu výše startovného. 
(odpovědná: Smolková) 

12. Petra Smolková informovala o podání žádosti o grant na BMV za ČUS. 
13. Přítomní projednali plánované investice na výpočetní techniku a shodli se na 

potřebě nákupu notebooku a dvou tiskáren. 
Úkol: Návrh na nákup potřebné výpočetní techniky. (odpovědná: Veselá) 

14. Přítomní navrhli následující vedoucí jednotlivých komisí pro nové období. 
Komise rozhodčích: Adam Lenert 
Komise ABV: Jan Kvapil 
Hospodářská komise: Jana Matějková 
Sportovně technická komise: Stanislav Dubský 
Disciplinární komise: Ladislav Procházka 
Trenérská komise: Luboš Bednář 
Komise mládeže: Josef Smolka 
Komise společenského významu: Rudolf Malý 
Úkol: Sestavení rozpočtů a struktur jednotlivých komisí a jejich prezentace 
na příštím jednání. (odpovědní: Lenert, Kvapil, Matějková, Dubský, Bednář, 
Smolka, Malý) 
Úkol: Následné informování svazu o jednotlivých vedoucích komisí, po 1. 6. 
2017. (odpovědný: Čermák) 

15. Předseda Jiří Čermák poděkoval přítomným za účast, uzavřel jednání  dále 
probíhala diskuse s kandidátem na předsedu ČVS Markem Pakostou. 

 
     Zapsala Kateřina Veselá 
V Liberci dne 4. 5. 2017    Ověřovatel zápisu: Josef Smolka 
 
Přílohy: ilustrační foto z jednání 

  



Příloha: ilustrační foto z jednání 

 
 


