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         -  sídlo : Boettigerova 6, 301 00 Plzeň  -     Kontaktní spojení :  Pavel Zeman, E: zeman@cvf.cz  nebo  zemanp@plzen.eu , T: 773517890 
 

   

 Z á pi s   č .  4 /1 9   z e   schůze  Předsednictva  PKVS  

konané v Plzni dne 30.  září  2019  
 

 

 

Účastníci :  Josef Forejt, Jakub Kovařík, Ondřej Kupilík, Luboš Nový, Jiří Pejřil, 

Jaroslav Šmíd, Pavel Zeman 

                       KaRK : Jaromír Kořenek, Jan Giebl, Jan Hejda 

 KSV : Jan Mertins 

 Omluveni :     Petra Pavlíková - Konopíková, Petr Kvarda  

 
 

 

 

1)   Plnění úkolů ze schůze dne 17.6.2019 č. 3/19, P.Zeman :  
     - bod 6) Školení rozhodčích – jmenování provedeno předsednictvem formou „per rollam“   

dne 22.7.2019;  
     - bod 7) Listina rozhodčích 2019/20 – zpracovaná a schválená předsednictvem formou  

„per rollam“ dne 22.7.2019;     

     - všechny ostatní úkoly byly splněny nebo jsou součástí projednávaného programu; 
 

 

Projednáno : 
 

2)   Zpráva o Poháru PK v beachvolejbalu 2019, P.Zeman 

      - bude zpracována po skončení závěrečných turnajů konaných v Plzni 5.-6.10.2019; 

            Ú: P.Zeman, T: 21.10.19 
 

3)   Informace o zajištění mistrovských soutěží, P.Kvarda, L.Nový 

    a) P.Kvarda (písemně), dospělí : soutěž P-Z-2 probíhá bez problémů, ukončení prvé   

 poloviny proběhne 12.10.19; připraveny soutěže P-M,Z-1 – zahájení 19.10.19; 

      b) L.Nový, mládež : P-KKY zahájeny 29.9.19, ostatní soutěže startují v říjnu 2019; 

v soutěži P-ZCIM odhlášeno družstvo SK Šťáhlavy – v řešení; v soutěži P-ZCI  

u družstva S. Mirošov konstatován nedostatek hráčů včetně žádosti o výjimky 

povolení startu s doplněním družstva dívkami – k rozhodnutí STK; 

                                               Ú: L.Nový, T: 21.10.19 
 

4)   Informace o hospodaření v 1. pololetí 2019, J.Pejřil 

      - zpráva o hospodaření za 1. pololetí 2019 byla zpracována v červenci t.r., všichni členové 

         předsednictva a KaRK ji obdrželi v elektronické podobě; 

      - z důvodu potřeby čerpání finančních příspěvků ČVS do konce roku 2019 bude 

         připravena interní informace o čerpání prostředků za období 1.1.-30.9.2019           

                 Ú: J.Pejřil a P.Zeman, T: 31.10.19 
 

5)   Závěrečná zpráva o mistrovských soutěžích 2018/19, P.Kvarda (písemně) 

      - souhrnná úřední zpráva STK za soutěžní období 2018/19 byla zveřejněná na webu 

       PKVS dne 23.6.2019; 
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6)   LODM 2019 – vyhodnocení, P.Zeman 

      - trenéři všech družstev (šestky) a dvojic (beach) zpracovali zprávy o průběhu přípravy 

         a  výsledcích; umístění : šestky – žákyně 9., žáci 14., beach kadetky 11., kadeti 6.; všem 

         trenérům patří poděkování za zajištění přípravy i účasti na LODM 2019; 

      - návrh odměn trenérům za zajištění přípravy : 

         žákyně : Aleš Novák 0,- Kč (z důvodu neplnění rozpočtové kázně), Aleš Straka           

         10.000,- Kč; žáci : Karolína Koloušková 7.500,- Kč, Petr Hodan 7.500,- Kč; 

 beach : Josef Forejt- 7.500,- Kč, Miloš Takáč – 7.500,- Kč; schváleno  

                                                                     Ú: J.Pejřil, zajistit proplacení, T: 21.10.19 
 

7)   Dotační programy na činnost PKVS, P.Zeman 

      - podána informace o finančních příspěvcích, které PKVS obdržel : 

       a) minivolejbal 50.000,- Kč (připsáno na účet) 

       b) zajištění školení mladých rozhodčích 15.000,- Kč (připsáno na účet) 

       c) na činnost KVS 215.000,- Kč (připsáno na účet) 

       d) první část z příjmu za LP 141.800,- Kč (na cestě, za období 1.1.-16.10.2019) 

       - bude zpracována interní metodika pro čerpání FP s preferencí podpory mládeže; 

                                   Ú: J.Pejřil a P.Zeman, T: 31.10.19 
 

8)   Plnění úkolů ČVS, J.Kovařík 

      - k 30.6.2019 odesláno statistické hlášení za soutěžní období 2018/19; žádné další úkoly 

         nebyly stanoveny; 
 

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

      - žádné úkoly v uplynulém období nebyly stanoveny; 
 

10) Minivolejbal v barvách, J.Forejt 

      - v soutěžním období 2019/20 zajištěno 5 turnajů (2 do konce roku 2019), při zvýšeném 

        počtu startujících možnost zorganizování dalších turnajů          Ú: J.Forejt, T: průběžně  
 

11) Školení v roce 2020, P.Pavlíková-Konopíková (písemně), J.Kovařík 

      - školení trenérů III.třídy, předpoklad uspořádání na jaře 2020 po dohodě se školícím 

         centrem ČVS                        Ú: P.Pavlíková-Konopíková, T: průběžně 

      - školení rozhodčích II. a III. třídy bude v roce 2020 vypsáno 

                  Ú: J.Kovařík, T: únor 2020 
 

12) Zajištění setkání s jubilanty, J.Mertins 

      - setkání s jubilanty se bude konat ve středu 13.11.2019 od 18:00 h. v plzeňské restauraci 

         u Švejka                           Ú: J.Mertins a J.Kovařík, organizační zajištění, T: 31.10.19 

      - předložen návrh na finanční odměnu jubilantům „80“ Milanu Koutskému a Heinzi 

         Königovi každému ve výši 4.000,- Kč – schváleno                      Ú: J.Pejřil, T: 13.11.19 
 

13) Různé 

       a) P. Zeman – informace k zajištění turnajů VŠ ligy, PKVS zajistí delegaci rozhodčích; 

       b) P. Zeman – dne 16.10.2019 se koná porada předsedů KVS s předsedou ČVS; 

 
Příští  schůze  předsednictva  PKVS  se  koná  v  pondělí 25. listopadu  2019  od  18:30 

hodin v salonku restaurace Švejk (Plzeň – Bory). 
 

 

V Plzni dne 30.9. 2019                              Zapsal:  Jakub Kovařík 


