
 

      Moravskoslezský krajský volejbalový svaz 

                       Vítkovická 3083/1 , 702 00 Ostrava 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Z Á P I S   č. 14  /  2018 
 

ze 14. zasedání předsednictva Moravskoslezského krajského volejbalového svazu v Ostravě, ze 
dne 2. října 2018 

 

Přítomni: Petr Adamčík, Jan Slezák, Tomáš Kavala, Peter Šloff, Tomáš Zedník, Miloslav Chrobák 
 
Omluveni: Vavřinec Pečinka, Michal Provazník, David Šťastný 
Hosté:  Václav Mosler, Šárka Sonnková, Miroslav Vyhlídal, Jan Dluhoš 
 

Zasedání zahájil a řídil předseda STK Moravskoslezského krajského volejbalového svazu Tomáš Kavala. 
Přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomné. 

 

PROGRAM: 
 

1. Kontrola plnění úkolů a došlá pošta 
2. Hlavní program 
3. Informace odborných komisí 
4. Různé  
5. Aktualizace příští schůze 

 

1) DOŠLÁ POŠTA a kontrola plnění úkolů ze 13. zasedání: 
29.8.  J.Vlček (MS KRAJ ČUS) – doplnění k výzvě o Podpoře sportu v Moravskoslezském kraji SPORT 
          2019-TJ/SK, zaslání příloh 
29.8.  Hájek (místopředseda ČUS)  - upgrade dokumentace k programu Podpory MSK pro TJ/SK, slovo 
          dotace nahradit „PROGRAM PODPORY“ 
31.8.  P.Adamčík (Komise mládeže dívky) – Děkovný dopis trenérům KCM (KVA)  
  4.9.  V.Šrubař (sekretář ČVS) – potvrzení přijetí projektů BMV a RLK a info o předání pracovní skupině  
          SR 
12.9. J.Vlček (MS KRAJ ČUS) - Výzva k podávání žádostí v rámci Podprogramu 133D 531 Podpora 
materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ 
12.9. I.Odstrčilíková-referent pro dotační programy odbor školství, mládeže a sportu – informace o 
dotačních titulů pro rok 2019, konec října 
17.9.  V.Šrubař (sekretář ČVS) - informace k profinancování prostředků z ČVS na krajské svazy na základě 
smlouvy podklady by měly být zaslány v týdnu od 24.9.  
19.9.  M.provazník – omluva ze zasedání 
20.9.  M.Pakosta – informace o schválení krajských projektů, tabulka Hodnocení projektů v oblasti mládeže 
20.9.  P-Adamčík – Pozvánka na seminář komise mládeže dívky 
20.9.  I.Iro – Zrušení čáry omezující pohyb trenéra 
24.9.  J.Doupal – Trenérské licence - certifikáty 
24.9.  V.Pečinka, Vlček - LOH 2019 Liberec – beach, nominace 
25.9.   Vyhlídal – Zápis ze schůzky KSV MSKVS 
01.10. T.Zedník - Hospodaření MSKVS 01-06/2018   
01.10. O.Schenk - Individuální dotace KÚ MSK – smlouva 
01.10. Vlček- Výzva MŮJ KLUB na rok 2019_oprava 
 
a) projekt BMV a RLK + rozpočet (P-MSKVS)  
- bude zaslán P-MSKVS společně se zápisem ze 14. zasedání 
ZO: Š. Sonnková 
 
b) informace o projektu BMV (koordinátoři BMV v MSK) 
- byly zaslány emailem všem koordinátorům BMV v kraji v rámci vybraných oblastí (FM, OV, Krnov, OP, 
Havířov, Třinecko, NJ/Bílovec, Karviná), informováni byli telefonicky nebo osobně na schůzce na 
sekretariátě v OV - splněno 



ZO: Š. Sonnková 
 
c) děkovný dopis trenérům KCM-CH a KCM-D 
- splněno 
ZO: P. Adamčík 

  
d) nášivky pro rozhodčí  
- trvá 
ZO: J. Slezák  
 

2) HLAVNÍ PROGRAM 

2.10. 2018 – 14. zasedání P-KVS 

 
1. Zpráva o zabezpečení a průběhu krajských soutěží MS KVS    T.Kavala 

T. Kavala informoval, že všechny soutěže probíhají bez problémů, problematické se jeví zatím vkládání 
zápisů do VIS 
 

2. Zpráva komise společenského významu volejbalu      M.Vyhlídal 
 
M. Vyhlídal poskytl informace ze schůze Komise společenského významu, která se konala dne 19.9.2018 . 
Informoval o výsledcích a účasti družstva z Hodslavic a turnaji vesnických družstev v Česticích 
a přípravy turnaje super-veteránů ve dnech 20. - 21. října 2018 v Hradci Králové. 
 
Ohledně přípravy na oslavy 100 let volejbalu v MSK: návrh zpracovat brožuru s informacemi o činnosti 
volejbalových oddílů, klubů, apod.- kdy bylo schváleno, že budou zaslány emaily všem současným oddílům 
v kraji s prosbou o pomoc zpracování této brožury, dořešit se musí, kdo získané informace a brožuru 
zpracuje, včetně finančního ohodnocení, v případě, že se podaří informace od klubů zajistit. 
 
Dále p. Vyhlídal sdělil informace ohledně jubilantů v MSK: 
- navrženi jubilanti pro ocenění v Praze 30. 11. 2018 
65 let  Miloslav Chrobák 
75 let  Jiří.Klein 
 
- seznam jubilantů pro rok 2019  
65 let  Vlasta Havlová, František Kopecký 
70 let  Oldřich Valenta 
75 let  Vlastimil Kovář 
80 let  Vilém Košťál 
85 let  Václav Mosler 
 
- návrh na doplnění:  
70 let  Choma Josef - dlouholetý trenér mládeže Nová Huť Ostrava 
80 let  Weisser Vladislav – dlouholetý rozhodčí TJ Slezan Orlová 
 

3. Zpráva BVK – zhodnocení BV soutěží        D. Šťastný 
- překládá na další zasedání 
 

4. Předložení návrhu dotací klubům za práci s mládeží za 2017/2018    V.Pečinka
       

Nebude projednáván z důvodu zrušení tohoto dotačního titulu z rozpočtu MS KVS 2018. Tuto změnu si 
vyžádal přechod na „projektové financování“ a také filozofie, kdy si pracující kluby sáhnou na dotace 
prostřednictvím otevřených dotačních titulů MS KVS: 
- RLK 
- BMV 
- KVA 
Redukované „volné“ finanční prostředky jsou použity pro financování projektově neuznatelných nákladů. 
 

5. Rozdělení dotace pro LETNÍ OLYMPIÁDU MLÁDEŽE 2019,     P. Adamčík 
určení výše jednotlivých položek rozpočtu 



P. Adamčík sdělil informaci od p.Vlčka z ČUS, že je pro volejbal stanoveno 56 000 Kč, které je nutno 
rozdělit do položek: 
pronájem 
sportovišť 

cestovné, 
doprava 

sportovní 
materiál ubytování stravování 

   
  

    
6.  Dotace          Š. Sonnková, V.Pečinka

   – informace sdělila Š.Sonnková (sekretář) 
 
a)Informace ohledně podaných projektů RLK, BMV – dotace z ČVS pro KVS 

- projekty byly podány písemně i elektronicky dne 29.8. 2018, pro RLK projekt na 100 tis., pro BMV projekt 
na 444 tis. Kč, schváleno bylo třetí týden v září 2018 ČVS pro KVS MSK 120 tis. (projekt BMV) a 100 tis. 
(projekt RLK), smlouvu a informace o platbě by měl zaslat ekonomický úsek ČVS  
 

b)informace ohledně dotace z KÚ ČVS na mládežnické turnaje 2019 
- dle informací p. Odstrčilíkové by měly informace být známy až ke konci října 2018 na stránkách KÚ MSK 
 

c) čerpání dotace poskytnuté KÚ MSK na KVA 
 - podaná žádost byla KÚ schválena a 1.10.2018 byla zaslána emailem na MSKVS smlouva mezi KÚ 
MSK a MSKSV ke schválení – rozpočet včetně jeho dosavadního čerpání byl sekretářem zaslán p. 
Adamčíkovi (KVA-CH)a p. Zemanovi (KVA-D) 
 
d) informace ohledně smlouvy o finančním příspěvku mezi KVS a ČVS pro rok 2018 
-účast Š. Sonnkové na semináři v Brně dne 6.9.2018: na semináři se řešily záležitosti ohledně 
smlouvy, se kterou nesouhlasí kraj Vysočina, vedení odděleného účetnictví, převody příspěvků na 
OVS, odpovědnost ČVS vůči MŠMT; čerpání příspěvku (215 tis.Kč) dle Metodického pokynu 
připomněl M.Chrobák (bude zaslán všem členům P-MSKVS); podrobné informace ohledně platby, 
čerpání, vyúčtování by měl poslat sekretář ČVS        
  

7. Informace ze semináře ohledně VIS        M.Chrobák 
 

12.9. v Praze – účast M.Chrobáka, který sdělil následující informace: uvedené telefonní číslo ve VISU bude 
platit pro 3 sourozence, dojde ke změně banky – vše by mělo probíhat rychleji, …  
 

8. Informace o zasedáních asociace KVS (AKVS)     V.Pečinka 
-přesouvá se na další zasedání 

 
9. Hospodaření MSKVS za I. pololetí 2018      T.Zedník 

- přednesl p.T.Zedník,   
Skutečné příjmy 346 506 Kč 
Skutečné výdaje 296 866 Kč 
Hospodářský zisk 49 640 Kč 
zůstatek k 30.6.2018 464 659 Kč 

 
10. Zpráva o práci výběrů KCM za rok 2017/2018 včetně ekonomických ukazatelů P.Šloff, P.Zeman 

 
- čerpání, rozvaha, rozpočet – přednesl p. Adamčík 
  
P. Šloff informoval ohledně KVA - 2018, která nahrazuje KCM: 1.10. proběhla schůzka trenérů všech 
družstev MSK, účast jen 8 trenérů, podklady byly zaslány všem,  
- problém ročníků (není jistá účast r. 2004 pro LOM, provádí se výběr r. 2005-2006 u děvčat – 30 
vybraných hráček, po kempu v Bílovci se bude pracovat s 20 talentovanými hráčkami), hlavní trenérka: 
A.Dedková (TJ Sokol Frýdek-Místek), asistent trenéra: O.Šimák  
 
P. Zeman informoval: v loňské sezóně se účastnily turnajů družstva A (2003) a B (mladší) a proběhly 3 
tréninky, výběr 14 chlapců na kempu v Krnově: 2004-2005, projekt pro 20 hráčů – převážně 2004 
KVA 2018: - výběr chlapců 2005, schůzka a první trénink proběhl 26.9.2018 
Hlavní trenér: Dvoran (VK Ostrava), asistent trenéra: ……  

 



11. Představa práce KVA pro sezónu 2018/2019, ekonomické zadání   Šloff, Pečinka 
Rozpočet je dán pro 20 hráčů a hráček, v plánu jsou tréninkové jednotky a kempy mimo termíny krajských 
soutěží a ČP s cíle pro rok 2019 účast na LOM v Liberci, ze schváleného rozpočtu (podpora KÚ MSK) 
budou a jsou financovány: sportovní materiál, doplňky stravy, odměny trenérům, cestovné, pronájmy hal, 
ubytování, stravování 
 

12. Zpráva o průběhu seminářů rozhodčích      Slezák 
J. Slezák informoval o průběhu semináře rozhodčích, na který bylo pozváno 40 rozhodčích, kteří jsou 
přihlášeni k řízení utkání v 2018/2019, zúčastnilo se 33, pro 7 rozhodčích je stanoven náhradní seminář 
ve čtvrtek 4.10.2018. Všichni zaplatili poplatek LP, test – všichni splnili.  
Semináře byl zaměřeny na opakování herních pravidel, řešení složitých situací, soutěžní řád, systém VIS, 
seznámení s novinkami a úpravami pravidel, apod. Semináře vedl J.Slezák 

  Ze schváleného rozpočtu bylo vyplaceno 5 500 Kč (DPP) a cestovné ve výši 414 Kč. 
  Pro sezónu 2018/2019 je k dispozici - 22 rozhodčích z ligové listiny, 40 rozhodčích krajské listiny 

 

3) RŮZNÉ 
Diskuze: 
Směrnice ČVS – veškeré dotace, které přijdou na KVS i OVS – jsou účelové, problematika vyúčtování  

 p. Slezák informoval, že rozhodčí v EXL. jsou placení přímo z ČVS, nutno dořešit, jak budou 
probíhat v krajských soutěžích – urychleně vyřešit 

 p. Chrobák požaduje vyřešit příspěvky na OVS, navrhuje vyplácení příspěvku pro kluby z OVS na 
základě volných peněz z KVS 

 p. Zedník navrhuje zpracovat směrnici KVS pro OVS pro čerpání prostředků – dle vzoru směrnice 
z ČVS   

 p.Chrobák předal všem přítomným Projekt podpory mládežnického volejbalu v okrese FM 

 význam Pořádání Memoriálů – vrchol sezóny pro výběry krajů – řeší se, jestli má smysl je pořádat, 
LOM nebo reprezentační akce 
 

4) ÚKOLY 
 

a) všem členům P-MSKVS zaslat projekty BMV a RLK včetně rozpočtu, které byly podány s žádostí o 

podporu/příspěvek na rozvoj v oblasti mládeže KVS pro rok 2018 na ČVS  
 
ZO: Š.Sonnková          Termín: říjen 2018 
 

b) poslat informace ohledně navrhovaných jubilantů (p.Choma a p.Weisser) p. Vyhlídalovi 
 
ZO: Š.Sonnková           Termín: říjen 2018 
 

c) budou zaslány emaily všem současným oddílům v kraji s prosbou o pomoc zpracování této brožury 
 
ZO: M. Vyhlídal, T. Kavala         Termín: říjen 2018 
 

d) zaslat všem členům P-MSKVS Metodický pokyn k čerpání finančního příspěvku poskytnutého ČVS 
na základě smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi ČVS a KVS (potažmo mezi MŠMT a 
ČVS) 
 

ZO: Š.Sonnková          Termín: říjen 2018 
 

e) nášivky pro rozhodčí s logem rozhodčích a MS KVS     
 
ZO: J. Slezák          Termín: sezóna 2018/2019 
 
5) AKTUALIZACE PŘÍŠTÍ SCHŮZE 
Řádné zasedání P - MS KVS se uskuteční v úterý 6. listopadu 2018 v 16:00 hod v zasedací místnosti 
v prostorách KO ČUS v Ostravě.  
 
Zapsal: Š. Sonnková          Schválil: P-MS KVS 
  
V Ostravě: 3. 10. 2018  


