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  Plzeňský krajský volejbalový svaz 
 

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

 

Zápis   č .  5 /18   ze   schůze  Předsednictva  PKVS  
konané v Plzni dne 26.  l istopadu 2018  

 

Účastníci :     Josef Forejt, Ondřej Kupilík, Luboš Nový, Jiří Pejřil, Jaroslav Šmíd,  

                      Pavel Zeman 

                      KaRK : Jan Giebl, Jan Hejda  

                      host : Jan Mertins, předseda KSV 

Omluveni :  Petra Konopíková, Jakub Kovařík, Petr Kvarda, KaRK – Jaromír Kořenek
     

 

A)  Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze dne 24.9.2018 č. 5/18 
1)   Plnění úkolů, P.Zeman :  
       - všechny úkoly byly splněny nebo jsou součástí projednávaného programu 
 

 

B)  Program schůze – projednáno 
 

2)   Informace o mistrovských soutěžích, P.Kvarda a L.Nový            

 a) dospělých, písemně P.Kvarda : první polovina KP žen II.třídy ukončena bez závad, 

      KP žen a mužů I.třídy zahájeny a probíhají bez problémů                     

 b) mládeže, L.Nový : všechny vypsané soutěže zahájeny v říjnu t.r. v pořádku 

3)   Informace o hospodaření, J.Pejřil                

 - podána informace o stavu účtů, vzato na vědomí 

4)   Způsob čerpání příspěvků (dotací) 2018, J.Pejřil a P.Zeman              

 - předložen soupis dotačních titulů včetně výše financí, kterými byly KVS podpořeny ve 

   svém hospodaření, včetně informace o formě vyúčtování těchto prostředků do konce 

    roku 2018, vzato na vědomí                 

 - kompletním zajištěním veškerých kroků zúčtování dotačních titulů byli pověřeni J.Pejřil 

    a P.Zeman – schváleno              Ú: J.Pejřil a P.Zeman, T: 10.01.19 

5)   Příprava rozpočtu PKVS na rok 2019 – zásady, J.Pejřil              

 - z důvodu nejasnosti výše příjmů z dotačních titulů v roce 2019 bude zpracován návrh 

    rozpočtu PKVS pro rok 2019 pouze rámcově – schváleno    

 - případné požadavky na čerpání prostředků v rozpočtu pro rok 2019 je nutno zaslat 

    J.Pejřilovi formou návrhu v písemné podobě mailem   Ú: členové P-PKVS, T: 15.01.19  

6)   Jednání výboru ČVS dne 25.11.2018 – informace, J.Šmíd     

 - podána základní informace o projednávané tématice, blíže uvedeno v Usnesení z jednání 

    Výboru ČVS (web ČVS - Dokumenty)  

7)   Minivolejbal v barvách, J.Forejt       

 - odehrána prvá dvě kola bez závad, pověření pořadatelé dobře připraveni     

 - pořadatelům nutno připomenout zaslání faktur za organizační zajištění či nájem prostorů 

               Ú: J.Forejt, T: 10.12.18  
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8)   Plnění úkolů ČVS, P.Zeman        

 - mimo nově stanoveného způsobu vyúčtování dotačních titulů žádné úkoly v uplynulém 

    období nebyly stanoveny 

9)   Plnění úkolů OVS-MěVS PK, P.Zeman      

 - připomenutí potřeby zaslání návrhu na ocenění jubilantů roku 2019   

         Ú: předsedové OVS-MěVS, T: 10.01.19

  

10) Letní ODM 2019, P.Zeman        

 - podána informace z prvé organizační schůzky na KÚ PK dne 31.10.2019, byl stanoven 

    základní harmonogram zajištění potřebných náležitostí     

 - pověření trenérů : šestkový volejbal dívky Aleš Novák a Aleš Straka, beachvolejbal 

    dívky Josef Forejt, schváleno         

 - předběžný návrh (v dalším jednání) : šestkový volejbal kluci Karolína Koloušková 

    (druhý trenér bude dohodnut dodatečně), beachvolejbal kluci Miloš Takáč  

 

11) Různé 

a)  P.Zeman : plán práce PKVS pro rok 2019 bude zpracován a předložen ke schválení na 

 jednání příštího předsednictva        Ú: P.Zeman, T: 20.01.19 

b) P.Zeman : podána informace z jednání Asociace KVS dne 24.11.2018, převážně 

 probírána otázka financování činnosti KVS; následně proběhlo setkání předsedů KVS a 

 odborných komisí ČVS s předsedou ČVS, které bylo věnováno přípravě jednání Výboru 

 ČVS dne 25.11.2018   

c)  P.Zeman : předložen návrh na úhradu paušálních náhrady za používání soukromých 

 telefonů za rok 2018 pro členy předsednictva, KaRK a předsedy komisí, schválen      

               Ú: J.Pejřil, zajistit proplacení, T: 10.12.18 

d) J.Pejřil : jmenování inventarizační komise – předseda Jan Mertins, členové Petra 

 Konopíková, Petr Kvarda, schváleno   

e)  J.Nový : problematika ukládání „ofocených“ zápisů z mistrovských soutěží v systému 

 VIS, v KP předpoklad zavedení od soutěžního období 2019/2020, zatím schází metodika  

 pro žákovské kategorie a minivolejbal 

f)  J.Mertins : informace - jubilanty PKVS v roce 2019 jsou Taťána Benešová (85), Heinz 

  König (80), Milan Koutský (80), Bohumil Zaplatílek (75) a Pavel Kupilík (55) 

 

 

Příští  schůze  předsednictva  PKVS  se  koná  v  pondělí  28.  ledna  2019  od  18:30  hodin 

v salonku restaurace Švejk (Plzeň – Bory). 
 

 


