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  Plzeňský krajský volejbalový svaz 
 

Kontakt : Pavel Zeman, Boettingerova 6, 301 00 Plzeň, T: 773517890, E: zeman@cvf.cz 
 

Zápis   č .  1 /18   ze   schůze  Předsednictva  PKVS  
konané  v Plzni dne 29.  ledna 2018  

 

Účastníci :     Josef Forejt, Jakub Kovařík, Luboš Nový, Jaroslav Šmíd, Pavel Zeman  
                      KaRK : Jaromír Kořenek 
                      host : Jan Mertins (předseda KSV PKVS) 
Omluveni :  Petra Konopíková, Ondřej Kupilík, Petr Kvarda, Jiří Pejřil  

  
 
 
 
A)  Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze dne 20.11.2017 č. 5/17 
1)   Plnění úkolů, P.Zeman :                  

 - trvá úkol č. 15/k, P.Kvarda, T: 31.03.18, prověření názorů k možnému rozšíření počtu      
    družstev v P-Z-1          
 - všechny ostatní úkoly byly splněny 

 
 
B)  Program schůze – projednáno 
 

2)   Zpráva o hospodaření PKVS v roce 2017, za nemocného J.Pejřila předložil P.Zeman
 a) za období 1.1.-31.12.2017 kompletně zpracováno účetnictví včetně výsledné rozvahy, 
    hospodaření PKVS v plusu, MěVS PM a OVS TC ve schodku; výsledek hospodaření 
     schválen                   
 b) předložen Inventurní seznam hmotného majetku k 31.12.2017, schválen 

3)   Návrh rozpočtu PKVS na rok 2018, za nemocného J.Pejřila předložil P.Zeman 
 - projednán návrh rozpočtu na rok 2018, schválen 

4)   Zpráva o činnosti PKVS za uplynulé období, P.Zeman    
 - zpráva bude zpracována za období od 10.4.2017 (konference 2017) do 22.4.2018    
             Ú: P.Zeman, T: 23.04.18 

5)   Plán práce PKVS na rok 2018, P.Zeman      
 - předložen, schváleny termíny jednotlivých jednání 

6)   Informace o průběhu mistrovských soutěží       
 a) dospělých, za nemocného P.Kvardu přednesl P.Zeman – průběh P-M,Z-1 bez závad 
 b) mládeže, L.Nový – průběh všech soutěží bez problémů 

7)   Informace o průběhu školení trenérů III. třídy, P.Konopíková        
 -  z důvodu onemocnění P.Konopíkové bude průběžná informace podána dodatečně, první 
    část školení proběhla 5.-7.1.2018                      Ú: P.Konopíková, T: 28.02.18 
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8)   Školení rozhodčích v roce 2018, J.Kovařík      
 - předpoklad uspořádání školení II. a III.tř., potřebné náležitosti v přípravě       
           Ú: J.Kovařík, T: 28.02.18 

9)   Návrh ocenění v roce 2018, J.Mertins       
 - pouze OVS TC sdělil, že nemá žádný návrh, ostatní OVS + MěVS nereagovaly  
 - návrh PKVS : Vladimír Vorlovský (80) – udělení titulu Čestný člen ČVS, Marcel Fryček 
   (75) - pamětní list        Ú: J.Mertins, T: 28.02.18
 - doporučení pro OVS-MěVS ke zvážení ocenění v rámci konání svých konferencí :  
   KT – Jaroslav Frič (75)               
   PM – Hana Moravcová (85), Zdeněk Střihavka (85), Vítězslav Holuša (70), Josef      
   Chmelík (65)  

10) Minivolejbal v barvách, J.Forejt        
 - podána informace o průběhu jednotlivých turnajů              
 - návrh : turnaj dosud pořádaný MěVS PM zařadit do aktivit PKVS z důvodu zvyšující se 
   účasti mimoplzeňských družstev, schváleno      
 - konstatována malá účast v kategorii chlapců 

11) Příprava jednání konferencí OVS-MěVS a konference PKVS 2018, P.Zeman  
 - termín konference stanoven na pondělí 23.4.2018 dle pokynu SR ČVS z 10.1.2018, 
   místem konání bude Plzeň; jednání konference proběhne společně s výborem PKVS, 
    schváleno          
 - vydán organizační pokyn pro zajištění konferencí OVS-MěVS PK včetně stanovení 
    počtu delegátů, schválen formou „per rollam“ dne 16.1.2018        
           Ú: předsedové OVS-MěVS, sdělit termín konání okresní konference, T: 20.2.18 
 - předložen návrh pozvánky na konferenci PKVS, schválen     
 - v přípravě kompletní zajištění konference PKVS Ú: J.Kovařík a P.Zeman, T : 31.03.18 

12) Příprava Poháru PK v beachvolejbalu 2018, P.Zeman    
 - veškeré náležitosti budou řešeny dle modelu uplynulých ročníků, podrobnosti budou 
    předloženy na příští schůzi        Ú: P.Zeman, T: 26.03.18 

13) Zajištění přípravy družstev KCM na memoriály 2018     
 a) žačky - z důvodu onemocnění P.Konopíkové bude informace podána dodatečně   
                   Ú: P.Konopíková, T: 28.02.18   
 b) žáci, P.Zeman – otázka účasti z důvodu nedostatečného počtu hráčů ročníku 2003, 
      bude dále řešeno konzultacemi s příslušnými kluby                Ú: P.Zeman, T: 26.03.18 

14) Plnění úkolů ČVS, J.Kovařík        
 - do 15.2.2018 bude odesláno : Zpráva o čerpání rozpočtu 2017, Návrh rozpočtu 2018, 
    Zpráva o inventarizaci                 Ú: J.Kovařík
 - do 28.2.2018 bude dále odesláno : Plán schůzovní činnosti 2018, Plán školení trenérů, 
    Plán školení rozhodčích                  Ú: J.Kovařík
 - do 28.2.2018 odeslat Seznam zájemců o konání kvalifikací             Ú: P.Kvarda
 - do 31.3.2018 nahlásit postupující družstva do kvalifikací do soutěží ČVS    Ú: P.Kvarda 

15) Plnění úkolů OVS-MěVS PK, J.Kovařík                
 - předložen „Termínovník úkolů pro OVS-MěVS PK 2018, schválen          
          Ú: předsedové OVS-MěVS, plnění úkolů dle stanoveného, T: průběžně 
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16) Různé                   
a) P.Zeman : návrh mimořádných odměn pro J.Šmída ve výši 3.000,- Kč za vzorně 
provedenou pasportizací oddílů Plzeňského kraje za zajištění školení trenérů III. třídy -           
- schváleno                   
b) P.Zeman : informace o přípravě zavedení pojmu „členský příspěvek“ v nových Stanovách 
ČVS (náhrada za „licenční poplatek“) a související připravovaná opatření          
c) J.Kovařík : výsledky kontroly „povinných rozhodčích“ u družstev soutěží PKVS – 
částečně neplní v P-M-1 J.Kuchař (SKV Klatovy, řídí pouze soutěže mládeže ČVS, pro 
soutěže PKVS nepoužitelný, nekomunikuje) a v P-Z-1 L.Kovandová (SKV Klatovy, převzala 
delegace pouze do konce roku 2017) – stanovená opatření :  L.Nový probere potřebné se 
jmenovanými                   
d) L.Nový : potřeba objednávky medailí pro soutěže mládeže a nominace předávajících : 
11.3.2018 - P-JKY Domažlice, P-ZKYM-4 Loko Plzeň (J.Šmíd), P-ZCIM USK Plzeň; 
18.3.2018 - P-KKY Klatovy (L.Nový), P-ZKYM-6 Klatovy (L.Nový); 25.3.2018 - P-ZKY 
Klatovy (L.Nový), P-KTI Domažlice (O.Kupilík);                  
schváleno           U: J.Pejřil, zajištění dodávky medailí, T: 28.02.18 
      Ú: P.Zeman, zajištění zbývajících předávajících, T: 28.02.18        
e) J.Šmíd : informace o založení nadačního fondu Volejbal Plzeň, zakladatelem je TJ 
Lokomotiva Plzeň                 
f) L.Nový : pozvánka na konferenci OVS KT dne 10.2.2018 

 

Příští schůze předsednictva PKVS se koná v pondělí 26.3.2018 od 18:30 hod. v Plzni, místo 
konání bude upřesněno v pozvánce. 
 
 
 
V Plzni dne 29.1. 2018                              Zapsal:  Jakub Kovařík 
 
 
 
 
Přílohy : 
- čerpání rozpočtu 2017 
- rozpočet 2018 
- plán práce 2018 
- pozvánka na konferenci PKVS 
- termínovník úkolů pro OVS-MěVS 2018 
 
 
 
 
 


