
PP  Plzeňský  krajský  volejbalový  svaz 

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

   

 Zá p i s   č .  1 /1 9   ze   schůze  Předsednictva  PKVS  

konané v Plzni dne 28.  ledna  2019  
 

 

Účastníci :     Josef Forejt, Jakub Kovařík, Ondřej Kupilík, Luboš Nový, Jaroslav Šmíd, 

                      Pavel Zeman; 

                      KaRK : Jaromír Kořenek, Jan Giebl, Jan Hejda; 

                      host : Jan Mertins, předseda KSV; 

Omluveni :    Petr Kvarda, Petra Konopíková, Jiří Pejřil 

    
 

 

A)  Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze dne 26.11.2018 č. 5/18 
1)   Plnění úkolů, P.Zeman :  
       - všechny úkoly byly splněny nebo jsou součástí projednávaného programu 
 

 

B)  Program schůze – projednáno 
 

2)   Zpráva o hospodaření v roce 2018, P.Zeman      

 - předložen výsledek hospodaření za rok 2018 včetně zúčtování finančních příspěvků 

    ČVS na základě uzavřených smluv, schválen                

 - podána zpráva o inventuře majetku, schválena         

               Ú: J.Kovařík, odeslat na ČVS, T: 15.02.19 

3)   Návrh rozpočtu na rok 2019, P.Zeman      

 - předložen návrh rozpočtu 2019,  je zpracován pouze v orientační formě z důvodu dosud 

   neznámé skutečnosti výše některých finančních příspěvků ČVS pro rok 2019, schválen 

               Ú: J.Kovařík, odeslat na ČVS, T: 15.02.19 

4)   Zpráva o činnosti PKVS za uplynulé období, P.Zeman    

 - zpráva bude zpracována za období od 23.4.2018 (konference 2017) do 4.3.2019 

             Ú: P.Zeman, T: 04.03.19  

5)   Plán práce PKVS na rok 2019, P.Zeman      

 - předložen, schváleny termíny jednotlivých jednání        

               Ú: J.Kovařík, odeslat na ČVS, T: 28.02.19 

6)   Informace o průběhu mistrovských soutěží       

 a) dospělých, P.Kvarda (předloženo písemně:      

 - průběh soutěží P-M,Z-1 bezproblémový, odehrána 1. polovina    

 - v řešení nový model soutěže P-Z-1 od 2019/20      

 - u P-M,Z-1 zvážit možnost hlavního hracího dne „neděle“ z důvodu úbytku rozhodčích 

              Ú: P.Kvarda, T: 28.04.19

 b) mládeže, L.Nový :         

 - průběh soutěží – na turnaji mladších žákyň (šestky) neúčast družstva Chodova, řeší 

    STK, ostatní soutěže probíhají řádně                 

 - zajištění medailí pro družstva na 1.-3. místě, požadavek předat J.Pejřilovi, zpracování 

    harmonogramu finálových turnajů včetně dohodnutí předávajících za P-PKVS     

                           Ú: L.Nový, T: 11.02.19 

mailto:zeman@cvf.cz


7)   Školení rozhodčích v roce 2019, J.Kovařík      

 - předpoklad uspořádání školení II. a III.tř., potřebné náležitosti v přípravě (oznámení 

    poslat na OVS-MěVS a klubům Plz.kraje) + plán školení odeslat na ČVS      

            Ú: J.Kovařík, T: 28.02.18 

8)   Návrh ocenění v roce 2019, J.Mertins       

 - z OVS-MěVS nepodán žádný návrh       

 - jubilanti : Taťána Benešová (85 – pamětní list), Heinz König (80 –  pamětní list), Milan 

   Koutský (80 – pamětní list), Jana Durasová (60 – čestné uznání), Pavel Kupilík (55 – 

    pamětní list), Luboš Nový (40 – medaile Koutského), jubilantům „80 a 85“ finanční dar, 

    návrh schválen                   

 - opakovaná výzva OVS-MěVS, možné dodatečné nahlášení jubilantů 2019 J.Martinsovi        

         Ú: předsedové OVS-MěVS, T: 20.02.19

 - setkání s jubilanty se bude konat na podzim 2019, termín bude upřesněn dodatečně 

            Ú: J.Mertins a J.Kovařík, T: 23.09.19  

9)   Minivolejbal v barvách, J.Forejt                 

 - proběhl krajské kolo v Klatovech, turnaje probíhají bez problému, výsledky průběžně 

    zveřejňovány na webu PKVS. 

10) Příprava jednání Výboru PKVS 2019, P.Zeman     

 - koná se v pondělí 4.3.2019 od 18:30 h. v salonku plzeňské restaurace Švejk    

 - odeslání pozvánek do 3.2.2019, příprava podkladů pro jednání do 25.2.2019      

       Ú: J.Kovařík, dodržet stanovené termíny, T: 03.03.19 

11) Zajištění přípravy družstev KCM na LODM 2019, P.Zeman           

 a) žákyně (šestky) : trenéři Aleš Novák a Aleš Straka, příprava zajištěna  

 b) žáci (šestky) : návrh trenérů – Karolína Koloušková a Petr Hodan, zajistí přípravu a 

     nominaci, schváleno         

 c) žákyně (beach) : trenér Josef Forejt, zajistí přípravu a nominaci     

 d) žáci (beach) : návrh trenéra – Miloš Takáč (Beach servis při TJ Sokol Plzeň-Letná), 

     zajistí přípravu a nominaci, schváleno      

 e) harmonogram :          

     - do 28.2.2019 předat seznam trenérů Krajskému úřadu Plz. kraje      Ú: P.Zeman         

     - do 31.3.2019 předložit širší nominaci a spolupracovat při stanovení velikostí oblečení

                    Ú: jmenovaní trenéři 

 f) stanovení výše finančních prostředků pro zajištění přípravy - návrh :  

     - žákyně (šestky), odměna trenérům 20.000,- Kč, příprava 55.000,- Kč  

     - žáci (šestky), odměna trenérům 15.000,- Kč, příprava 30.000,- Kč  

     - žákyně (beach), odměna trenéra 7.500,- Kč, příprava 7.500,- Kč                

     - žáci (beach), odměna trenéra 7.500,- Kč, příprava 7.500,- Kč                                  

    - celková výše 150.000,- Kč, čerpání prostředků je možné po předchozím souhlasu 

        J.Pejřila a P.Zeman, za vyúčtování zodpovídají trenéři KCM, schváleno  

                      J.Pejřil, kontrola čerpání prostředků, T: 30.06.19 

 g) nákup 70 triček na rozcvičování (2ks/sportovec a trenér) po stanovení velikostí   

     oblečení, schváleno    Ú: J.Pejřil a J.Kovařík, zajistit potřebné, T: 31.05.19 

12) Plnění úkolů ČVS, J.Kovařík                  

 - podána informace o zpracování úkolů a jejich zaslání na ČVS v termínech do 15.2.2019 

   a 28.2.2019             

            Ú: J.Kovařík, odeslat zprávy dle zadání, T: 28.02.19 



13) Plnění úkolů OVS-MěVS PK, J.Kovařík      

 - úkoly k 31.12.2018 splněny nerovnoměrně (bezproblémově pouze OVS TC !) 

 - předložen návrh „Úkolovníku“ pro OVS-MěVS PK na rok 2019, schválen, je přílohou 

   zápisu    Ú: J.Kovařík, odeslat „Úkolovník“ předsedům OVS-MěVS PK, T: 04.02.19 

14) Různé                    

a) P.Zeman : Memorandum o spolupráci při vytvoření Vysokoškolské ligy v Plzeňském 

 kraji společně se ZČU a VolleyCountry s.r.o., zahájení od října 2019, forma 4 

 turnajů smíšených družstev v období 2019/20, PKVS zajistí rozhodčí, schváleno       

                    Ú: P.Zeman, T: 30.09.19 

b) P.Zeman : pracovní aktiv ČVS k revitalizaci VIS (moduly Beach a Banka), Praha, středa 

 6.2.2019 v 11 h., zájemcům o tuto problematiku nabídka účasti            

c) P.Zeman : ČSÚ pořádá v Plzni dne 8.6.2019 turnaj Evropských statistických úřadů konaný  

 v Městské sportovní hale (10 kurtů, smíšená družstva, 2 výkonnostní kategorie), PKVS 

 požádán o delegaci 15 rozhodčích, příslib zajištění, schváleno    

             Ú: J.Kovařík a P.Zeman, T: 30.04.19 

d) P.Zeman : avízo pracovní porady předsedy ČVS s předsedy KVS ve středu 13.3.2019 

 v 15 h. (hlavní body : „Aktuální informace a podmínky v oblasti státních dotací - 

 programy Talent, Organizace sportu, které využívá ČVS“, „Financování projektů 

 v oblasti mládeže KVS“, „Minivolejbal celostátní a krajská úroveň“, „KCM“ a „Krajská 

 školící centra“               

e) P.Zeman : SR ČVS dne 21.1.2019 schválila s účinností od 01.01.2019 aktualizovanou 

 přílohu č. 3 „Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2019“ k prováděcímu předpisu „Účtování a 

 inventarizace v ČVS“, plné znění přílohy bude zveřejněno na webu ČVS                          

f) P.Zeman : finanční podpora činnosti OVS-MěVS je dle nových pravidel ČVS možná jen 

 formou přímé úhrady předem dohodnutých nákladů na základě objednávky PKVS, 

 způsob bude předsedům OVS-MěVS vysvětlen; návrh částek k čerpání : DO 10.000,- Kč, 

 KT 18.000,- Kč, PM 40.000,- Kč, PS 4.000,- Kč, RO 2.000,- Kč, TC 4.000,- Kč, celkem 

 78.000,- Kč, schváleno                  

               Ú: J.Pejřil a P.Zeman, zpracovat upřesňující metodiku, T: 31.01.19 

g) P. Zeman : žádost ČVS o překlenovací půjčku – schválena ve výši 350 tis. Kč    

                  Ú: J.Pejřil, zajistit převod prostředků, T: 30.01.19 

h) L. Nový  : Podána informace o přednášce Olympijského výboru na téma: „Talent a rodič“, 

 která se koná 14.5.2019 v Klatovech                

 

 
Příští  schůze  předsednictva  PKVS  se  koná  v  pondělí 29. dubna  2019  od  18:30  hodin 

v salonku restaurace Švejk (Plzeň – Bory). 
 

 

 

V Plzni dne 28.1. 2019                              Zapsal:  Jakub Kovařík 

 

 

 


