
PP  Plzeňský  krajský  volejbalový  svaz 

         -  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 .  5 /1 9   z e   schůze  Předsednictva  PKVS  

konané v Plzni dne 25.  l istopadu 2019  
 

 

 

Účastníci :  Josef Forejt, Jakub Kovařík, Ondřej Kupilík, Petr Kvarda, Jiří Pejřil, 

Pavel Zeman 

                       KaRK : Jaromír Kořenek, Jan Giebl, Jan Hejda 

 Omluveni :     Petra Pavlíková, Luboš Nový, Jaroslav Šmíd 

 KSV : Jan Mertins 

 
 

 

 

1)   Plnění úkolů ze schůze dne 30.9.2019 č. 4/19, P.Zeman 
      - bod 12) Zajištění setkání s jubilanty – návrh finanční odměny Karlu Kleisnerovi „80“  
         (v roce 2018 omluven ze setkání) ve výši 4.000,- Kč schválen formou „per rollam“  
         dne  13.11.2019 ve smyslu původního usnesení P-PKVS (zápis č. 5/18 z 26.11.2018);  
      - všechny ostatní úkoly byly splněny nebo jsou součástí projednávaného programu; 
 

 

Projednáno : 
 

2)   Informace o mistrovských soutěžích 

      a) P.Kvarda – dospělí : ukončena 1. polovina soutěže P-Z-2, průběh soutěží P-M,Z-1 je 

         bezproblémový;   

      b) L.Nový – mládež (písemně) : zvýšen počet družstev v P-ZKY o VK Rokycany B  

         a Sokol Město Touškov; z důvodu odhlášení družstva SK Šťáhlavy nezahájena soutěž  

         P-ZCIM; 

 

3)   Informace o hospodaření, J.Pejřil  

      - předložena informace o stavu účtu PKVS k 24.11.2019, vzata na vědomí; 

      - uzavření hotovostní pokladny pro MěVS PM a a OVS TC k 23.12.2019, nutno předat 

         veškerá vyúčtování J.Pejřilovi;                                 Ú: J.Kaslová a J.Šmíd, T: 23.12.19 

 

4)   Čerpání FP na základě smluv, J.Pejřil, P.Zeman 

      - podána informace o čerpání rozpočtu PKVS k 30.9.2019 a zpracována prognóza výdajů 

        do konce roku 2019; 

      - zajistit kompletní vyúčtování FP obdržených v roce 2019 dle pokynu ČVS; 

                          Ú: J.Pejřil a P.Zeman, T: 10.01.20   

 

5)   Příprava rozpočtu 2020, J.Pejřil  

      - předložen harmonogram přípravy a základní návrh rozpočtu PKVS na rok 2020, 

        případné požadavky mimo rámec stabilních výdajů je nutné doručit J.Pejřilovi  

        do 10.1.2020;  

                  Ú: J.Pejřil, zpracovat závěrečnou verzi návrhu rozpočtu, T: 17.01.20  
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6)   Informace ze setkání předsedů a jednání Výboru ČVS, P.Kvarda 

      - setkání předsedů KVS s předsedou ČVS proběhlo v Praze 22.11.2019 a jednání Výboru 

        23.11.2019, hlavními body jednání byly aktualizace některých směrnic ČVS, informace 

        o čerpání rozpočtu 2019 a základní návrh rozpočtu 2020; na základě návrhu předsedů 

        KVS byla schválena upravená směrnice o financování KVS v původní úrovni výše 

        prostředků; 

       

7)   Minivolejbal v barvách, J.Forejt 

      - první krajský turnaj barevného volejbalu sezóny 2019/20 odehrán 20.10.2019 v Plzni 

        (pořadatel SK 15.ZŠ v Plzni), konstatována vyšší účast oproti předchozím létům; druhý 

        letošní turnaj se koná 14.12.2019 (pořadatel TJ Lokomotiva Plzeň); 

       

8)   Plnění úkolů ČVS, J.Kovařík 

      - doručen „Termínovník KVS“ pro rok 2020, vzat na vědomí, úkoly budou zapracovány 

        do plánu práce PKVS; 

      - informovat KSV ČVS o udělených vyznamenáních v roce 2019 v rámci PKVS; 

                    Ú: J.Mertins, T: 05.12.19 

 

9)   Plnění úkolů OVS-MěVS, J.Kovařík 

      - v uplynulém období nebyly stanoveny žádné úkoly; 

      - potřeba zaslaní návrhů na ocenění v roce 2020 (jméno a příjmení, datum narození, 

        stručné zdůvodnění);          Ú: předsedové OVS-MěVS PK, T: 15.12.19 

      - předložen návrh „Termínovníku OVS-MěVS“ pro rok 2020, schválen; 

        Ú: J.Kovařík, odeslat termínovník předsedům OVS-MěVS, T: 15.12.19            

 

10) Návrh ocenění v roce 2020, J.Mertins (písemně) 

      - pamětní list u příležitosti dosažení životního jubilea : Pavel Kovařík (65), František 

        Lešek (70), Jan Neruda (50), Miroslava Nohovcová (75), Jaroslav Sýkora (75); 

      - medaile Ot. Koutského : Jaroslav Anton (65), Jiří Buriánek (80), Jana Myslíková (80);  

      - účastníci setkání jubilantů ČVS roku 2020 v Praze : Jaroslav Anton, Jiří Buriánek, 

        František Lešek, Jana Myslíková, Miroslava Nohovcová, Jaroslav Sýkora; 

      - schváleno; 

                Ú: J.Mertins : 

     a) návrh účastníků setkání jubilantů v roce 2020 zaslat KSV ČVS; T: 05.12.19 

                b) zajistit přípravu setkání jubilantů PKVS v roce 2020, T: 30.06.20 - kontrolní 

 

11) Příprava přechodu PKVS na pobočný spolek ČVS, P.Zeman 

      - PKVS musí podat žádost Výboru ČVS o schválení změny na formu pobočného spolku 

        do 15.4.2020;                        Ú: P.Zeman, T: 17.01.20 kontrolní 

      - potřeba stanovení postupu realizace veškerých souvisejících náležitostí, nutno 

        konzultovat se sekretariátem ČVS;                                             Ú: P.Zeman, T: 30.11.19 

 

12) Jmenování inventarizační komise, J.Pejřil  

      - návrh : předseda J.Kovařík, členové J.Hejda a J.Mertins, schváleno; 

      - zpracovat inventarizační zápis;                                                 Ú: J.Kovařík, T: 10.01.20 

 

13) Jmenování nového člena disciplinární komise PKVS, P.Zeman 

      - navrženo jmenování Petra Ulče členem DK PKVS s platností od 26.11.2019, schváleno; 

 

 



14) Jmenování trenérů KCM pro rok 2020, P.Pavlíková, P.Zeman 

      - termíny memoriálů : Myslík 29.-31.5.2020, Kafka 5.-7.6.2020; na pořadatele vypsal 

        ČVS výběrové řízení; 

      - návrh jmenování trenérů : žákyně Jakub Břečka, Jindřich Pavlík + Petra Pavlíková 

        (organizace a administrativa), žáci Karolína Koloušková s tím, že asistent trenéra bude  

        navržen dodatečně, schváleno;                   Ú: K.Koloušková, T: 20.01.20 

      - jmenovaní trenéři zpracují rámcový plán přípravy na memoriály včetně návrhu rozpočtu; 

                    Ú: P.Pavlíková a K.Koloušková, T: 20.01.20 

       

15) Příprava plánu práce PKVS na rok 2020, P.Zeman 

      - stanoveny hlavní body činnosti včetně přípravy termínu jednání Výboru PKVS, dotazem 

        na ČVS bude ověřeno, zda je v souvislosti s přípravou přechodu na pobočný spolek 

        potřebné svolávat konference OVS-MěVS a PKVS; Ú: P.Zeman, T: 05.12.19 kontrolní 

 

16) Start libera v žákovských soutěžích, P.Kvarda 

      - návrh : na základě sdělení RM ČVS a následného schválení SR ČVS je počínaje dnem 

        1.12.2019 povolen start libera v žákovských soutěžích PKVS – schváleno; 

      - vydat jako doplněk Rozpisu mistrovských soutěží 2019/20 a informovat žákovská 

        družstva              T: P.Kvarda a L.Nový, T: 04.12.19 

      - seznámit s doplňkem „rozpisu“ rozhodčí listiny PKVS            T: J.Kovařík, T: 04.12.19 

 

17) Různé 

a) P.Zeman : předložen návrh úhrady paušálních náhrad za používání soukromých telefonů 

    členům předsednictva, KaRK a komisí PKVS; schváleno       

                   Ú: J.Pejřil, zajistit úhradu, T: 02.12.19 

b) P.Zeman : informace z jednání Asociace KVS konaného v Praze 22.11.2019; jako zásadní 

    byl projednán návrh aktualizace směrnice ČVS o financování KVS jako neakceptovatelný a  

    omezující činnost KVS; 

c) J.Mertins (písemně) : informace o setkání jubilantů roku 2019 a osobností dne 13.11.2019, 

    zúčastnilo se 20 pozvaných (omluveno 8); 

d) J.Forejt : upozornění na nesoulad výše nákladů pro účastníky P-ZKY, pořadatelé turnajů 

    (2x Loko Plzeň a SK 15.ZŠ v Plzni, 1x VK Rokycany a SKV Klatovy) hradí veškeré 

    nájmy tělocvičen včetně nákladů rozhodčích bez spoluúčasti ostatních družstev; 

                                     Ú: J.Nový, zpracovat návrh řešení pro sezónu 2019/20, Ú: 20.01.20    

  

 

 

Příští  schůze  předsednictva  PKVS  se  koná  v  pondělí 27.ledna 2020  od  18:30 hodin, 

předpokládaným místem konání je salonek restaurace Švejk (Plzeň – Bory). 
 

 

 

V Plzni dne 25.11. 2019                              Zapsal:  Jakub Kovařík 

 

 

 

 

 

 


