
Krajský volejbalový svaz Pardubice 

Z Á P I S č. 5 / 2017 
ze zasedání předsednictva KVS dne 20.9. 2017 

 
Přítomni:     Sezemská,  Talacková, Pavlíček, Tomiška,  Motl,  Půža   
                           
Omluveni:   Vašina, Roudenský, Veselík, Šámal, Haraštová 
 
Neomluveni :  
 
Kontrola zápisu č. 4  
 
Splněny body: všechny splněny 
           
  Dnešní zasedání: 

 

32. Soutěže dospělých – soutěže KP II. tř. muži i ženy byly zahájeny 2.9.2017. J. Motl seznámil přítomné se  
      Zprávou STK č. 1. Předsednictvo souhlasí včetně udělených pokut za neplnění podmínek Rozpisu  
      soutěží. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 
        

Mládež – soutěže přípravky probíhají, začíná soutěž mladšího žactva. 
            Veškeré informace a rozpisy obou kategorií jsou na VISu. 

Předsednictvo KVS projednalo odvolání VK Choceň ( p. Diblík ) proti výsledkům kvalifikačního 
turnaje KP přípravek – dívky, konané dne 10.9.2017 v Chocni. 
Závěr : výsledky družstva Choceň „A“ byly anulovány, protože družstvo nemělo vytvořenou soupisku. 
Výsledky zůstávají v platnosti. Komise mládeže postupovala podle SŘ a Rozpisu soutěže. 
 

      33. Plnění péče o mládež – kontrola provedena. Nutno zjistit plnění u družstva TJ Jiskra Holice – Ž. Zajistí  
            předseda DK M. Půža.    
                                                                                                                                                                 
      34. Rozpočet KVS – zprávu podala předsedkyně hosp. komise I. Talacková – stav hospodaření k 30.6.2017. 

 
      35. Licence – průběžně plněno, kontrola 18.10.2017 před začátkem soutěží KP I. tř. M a Ž. 

 
      36. Příprava soutěží KP. I. tř. – zatím bez problémů. 

 
      37. Pobočný spolek Pardubický krajský volejbalový svaz : 
            - zapsán do rejstříku, přiděleno IČ 064 12 998 
            - byl zřízen nový účet u FIO banky č.ú. 2801294570/2010 
            - informaci o IČ a č.ú. pro družstva dospělých zajistí předseda STK J. Motl a pro družstva mládeže  
               předsedkyně KM L. Haraštová 

- razítka pro KVS zajistí sekretář ( 2x kulaté, 2x hranaté a 1x pro všechny komise KVS ) 
- info na web KVS zajistí sekretář KVS. 

 
Různé :  
 

1. Jednání AKVS v Praze 21.9.2017 se zúčastní předsedkyně M. Sezemská 
2. Předsednictvo odsouhlasilo doplatek nákladů na školení trenérů III. tř. v Č. Třebové ( 5. – 8.7. a 13. – 

14.7. 2017 ) ve výši 8.670,-Kč. Předsednictvo rozhodlo, aby pro příští kurzy byly veškeré náklady 
hrazeny z vkladů účastníků kurzu. 

3. Činnost KCM chlapci – sekretář požádá manažera P. Sezemského o dodání veškerých dokladů a zpráv o 
činnosti KCM. 

4. Příloha : Zápis STK č.1. 
 

 
 



 
 

Zasedání ukončeno v 18,50 hod.       
Pardubice 20.9. 2017  
       . 
Příští zasedání předsednictva KVS se uskuteční 18. 10. 2017 v 16:30 ve Svitavách  
       
 
                                                                             Vladislav Pavlíček, sekretář KVS 

          
             


