
Pardubický krajský volejbalový svaz  
Z Á P I S č. 7 / 2017 

ze zasedání předsednictva KVS dne 15.11. 2017 
 

Přítomni:     Sezemská,  Talacková, Pavlíček, Tomiška,  Motl, Roudenský, Veselík, Haraštová, Půža    
                           
Omluveni:   Vašina,  Šámal 
 
Neomluveni : 0 
 
Kontrola zápisu č. 6  
 
Splněny body: pokračuje plnění bodu 4 – různé, ostatní splněny. 
           
  Dnešní zasedání: 
 

43. Soutěže dospělých – hodnocení soutěže KP II. tř. muži i ženy, podzimní část ukončena, schváleny  
     výsledky utkání č. 25 – 56 M2, u Z2 schváleny výsledky utkání č. 42 – 90. Uděleny 2 pokuty – splatnost  
     30.11.2017. Nahlašování výsledků ihned po utkání bez problémů. 

           Družstva byla upozorněna na změnu bankovního spojení a vytvoření nové záložky „Dotace“ na web  
           stránkách ČVS – viz Zpráva STK č.2. 

     Soutěž KP I.tř. Schváleny výsledky utkání č. 1 – 40 v kategorii M1 a Z1. Družstva byla ve Zprávě STK    
     č. 3 upozorněna na změnu bankovního spojení a záložku „Dotace“ ČVS. 1 pokuta, 7 zranění. 
         
        

      44. Soutěže mládeže probíhají dle rozpisu soutěží. Zatím bez problémů.  
                                                                                                                                                                             
      45. III. ročník poháru KVS – informaci o přípravě podá M. Roudenský na zasedání 12.12.2017. 

 
      46. Příprava rozpočtu na rok 2018 – návrh zašle I. Talacková členům předsednictva do 20.11.2017.  
            Schvalování na prosincovém zasedání. 

 
      47. Předsednictvo KVS schválilo plán práce na I. pololetí roku 2018. Sekretář zašle spolu se zápisem PKVS  
            č.7/2017 na ČVS. 
 
      48. Plenární zasedání č.2 bude 12.12.2017 od 17:30 hod. ve Svitavách, předsednictvo v 16:30 hod. SY. 
            Pozor změna oproti plánu práce. Pozvánky zašle sekretář KVS do 30.11.2017 všem členům výboru. 
 
  Různé :  
 

1. Barevný minivolejbal – termíny dle rozpisu, který zašle L. Haraštová oddílům do 19.11.2017. Rozpis 
včetně výsledků uložit na web stránkách KVS, stejně výsledky přehazované a přípravky – zajistí 
sekretář. 

2. Pasporty – doplnění tabulky zašlou garanti okresů do 19.11.2017 předsedkyni M. Sezemské pro další 
zpracování. 

3. Jednání AKVS v Praze dne 16.11.2017 se zúčastní sekretář KVS. Cestovní náhrady budou předloženy 
na jednání KVS v prosinci 2017. 

4. Informace ze semináře ČVS k dotacím přednesl J. Motl. 
- Na web  stránky KVS umístit záložku „Dotace“ s odkazem na ČVS, stejně i vlastní poznatky a 

požadavky. Info oddílům zašlou J. Motl a L. Haraštová. 
5. Pardubický kraj vyhlásil dotační programy na rok 2018. Informace jsou na web stránkách Pardubického 

kraje. 
6. Předsednictvo odsouhlasilo účast M. Sezemské na Programové konferenci mládeže v Brandýse n.L., 

KVS uhradí cestovní náhrady. 



7. Předsednictvo KVS odsouhlasilo odměny za rok 2017 ve výši 10.000,-Kč pro předsedu STK J. Motla, 
předsedkyni komise mládeže L. Haraštovou a sekretáře V. Pavlíčka, 6.000,-Kč pro předsedkyni 
hospodářské komise I. Talackovou. 

 
 

 
Zasedání ukončeno v 18:30 hod.       
Pardubice 15.11. 2017  
       . 
Příští zasedání předsednictva KVS se uskuteční 12. 12. 2017 v 16:30 ve Svitavách.  
 

 Vladislav Pavlíček, sekretář KVS 
          
             


