
 

  Plzeňský krajský volejbalový svaz 

 

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

 

Dne 23. dubna 2018 
 

Zápis ze společného jednání mimořádné konference a 

Výboru Plzeňského KVS 
 

Datum konání a zahájení : pondělí 23. dubna 2018 od 18:30 hodin  
 

Místo konání : salonek restaurace Švejk – Tivoli, Klatovská tř. 125, Plzeň 
 (roh Klatovské tř. a Dvořákovy ul.) 
 

Účastníci – viz prezenční listina (omluveni delegáti K.Černý, P.Kvarda a L.Střelec) 

 

Průběh jednání : 

1)  Zahájení a uvítání delegátů a hostů provedl předseda PKVS p. Pavel Zeman, který 

   současně přednesl návrh na řídícího jednání – navržen a schválen p. Luboš Nový. 
 

2) Luboš Nový předložil návrhy na :   
  - volbu pracovního předsednictva ve složení Jaromír Kořenek, Luboš Nový a Pavel

    Zeman, schváleno;      
      - schválení programu, schválen bez připomínek; 
      - schválení řádů jednacího a volebního, schváleny; 
 - zapisovatele jednání Jakuba Kovaříka, schválen.    
 

3) Luboš Nový předložil návrh na složení komisí :  
 - mandátové ve složení : pouze 1 člen Jiří Pejřil, zvolen 
 - volební ve složení Jan Giebl, Ondřej Kupilík a Jan Mertins, zvolena, následně    

   předsedou určen Jan Mertins;                           

 - návrhové  ve  složení  Josef Forejt, Jan Hejda  a  Pavel Petráň,  zvolena,  následně   

   předsedou určen Josef Forejt.   

 

4) Předseda mandátové komise p. Jiří Pejřil oznámil, že se jednání konference účastní 19 

delegátů z 22 pozvaných, což je 86,4 %, a jednání se stalo usnášeníschopné. 
 

5)   Pavel Zeman přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období od doby konání mimořádné 

  konference v roce 2017; schválena. 

      6)   Jiří Pejřil podal zprávu o hospodaření PKVS v roce 2017; schválena. 
 

   7)   Jiří  Pejřil předložil návrh rozpočtu PKVS na rok 2018; schválen. 
   
   8)  Jaromír Kořenek přednesl zprávu KaRK PKVS za uplynulé období od konání 

 mimořádné konference v roce 2017; schválena. 
 



  9)   Předseda ČVS Marek Pakosta podal informace z činnosti ČVS se zaměřením vůči KVS: 

 - dotační programy a účtování financování;      

 - nastavení priorit KVS a navazující podpora ČVS;     

 - proces schvalování nových Stanov ČVS. 
 

   10) Předloženy zprávy předsedů o konferencích OVS-MěVS Plzeňského kraje, které  

     postupně přednesli pí Jana Kaslová, předsedkyně OVS Tachov, p. Ladislav Sazama, 

     předseda OVS Domažlice, Luboš Nový, předseda OVS Klatovy, p. Jaroslav Šmíd,  

      předseda MěVS Plzeň, p. Marcel Fryček, předseda OVS Plzeň-sever a p. Jaroslav   

     Anton, předseda OVS Rokycany; informaci doplnil p. Pavel Zeman k situaci v okresu 

     Plzeň - jih : aktivně pracují kluby ve Stodě, Dobřanech a Šťáhlavech, p. Petr Kvarda 

      zajišťuje možný vznik OVS; vzato na vědomí. 
  
   11) Jan Mertins předložil jmenovitý návrh ocenění PKVS v roce 2018 : 
  a) Čestné uznání : Vladimír Hrubý (75), Jindřich Vaněk (70 v roce 2017, dodatečně); 

  b) Medaile Koutského : Jitka Benczová (55), Vítězslav Holuša (70), Ale Straka (45);    

  c) Pamětní list : Marcel Fryček (75), Hana Moravcová (85), Ladislav Sazama (55), 

      Zdeněk Střihavka (85), Vladimír Vorlovský (80).     

      Návrh byl schválen. 

   12) Návrh nových Stanov ČVS okomentoval Pavel Zeman, k uvedenému proběhla diskuze :

  - p. Marek Pakosta přednesl argumenty pro schválení posunuté účinnosti platnosti      

     stanov k 1.11.2020;            

  - schváleno doporučení k úpravě stanov:         

    čl. 7 Valná hromada,  bod 2a) stanovení počtu delegátů jednotlivých KVS  -  požadovat    

    dodržení klíče „na  každých 300 členů 1 delegát“.    

   13) Předseda volební komise Jan Mertins předložil návrh na volbu :    

  - 7 delegátů na konferenci ČVS konanou dne 13.5.2017 2017 ve složení Josef Forejt, 

    Jan Hejda, Jakub Kovařík, Jan Mertins, Luboš Nový, Jaroslav Šmíd, Pavel Zeman;  

    zvoleni -  hlasování pro 19, proti 0, zdržel se 0. 

   14) Průběh diskuse v rámci různého řízené Lubošem Novým :     

 - Jaroslav Šmíd : zapojení Aleše Nováka v Plzni od nejmladších dívčích složek v rámci 

    projektu volejbalu ve školách (zacíleno na 1. stupeň);     

 - Luboš Nový : úspěšné turnaje minivolejbalu v barvách, návrh úpravy vyhlašování 

    výsledků, stávající způsob časově zdlouhavý;     

 - Luboš Nový : informace o záměrech dalšího řešení krajského přeboru žen včetně     

   otázky možného přechodu do hal u II. Třídy (halová x antuková sezóna).  

  15) Předseda návrhové komise Josef Forejt předložil návrh usnesení konference PKVS, 

          které bylo přijato bez připomínek; hlasování pro 19, proti 0, zdržel se 0. 

  16) Závěrem jednání poděkoval předseda PKVS pan Pavel Zeman přítomným za zdárný  

 průběh mimořádné konference a popřál všem mnoho úspěchů v následujícím období.      

 

 

Zapsal : Jakub Kovařík, v.r. 

 


