
PP  Plzeňský  krajský  volejbalový  svaz 

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

   

 Z á pi s   č .  1 /2 0   z e   schůze  Předsednictva  PKVS  

konané v Plzni dne 27.  ledna 2020  
 

 

 

Účastníci :  Josef Forejt, Jakub Kovařík, Petr Kvarda, Luboš Nový, Jaroslav Šmíd, 

Pavel Zeman 

                       KaRK : Jaromír Kořenek, Jan Giebl, Jan Hejda; KSV : Jan Mertins 

 Omluveni :     Petra Pavlíková, Ondřej Kupilík, Jiří Pejřil  

  
 

 

1/a)   Plnění úkolů ze schůze dne 25.11.2019 č. 5/19, P.Zeman 
      - všechny ostatní úkoly byly splněny nebo jsou součástí projednávaného programu; 
 

1/b)   Rozhodnutí „per rollam“ v době mezi konáním jednání předsednictva 

      - dne 14.12.2019 schváleno svolání mimořádné konference PKVS na 6.4.2020 včetně 

        pokynu pro svolání předcházejících mimořádných konferencí OVS-MěVS PK, hlasování   

        9x souhlas, potřebné pokyny odeslány; 

      - na základě žádosti ČVS dne 6.1.2020 schválena zápůjčka pro ČVS ve výši 350.000,- Kč, 

        hlasování 9x souhlas, uzavřena smlouva o zápůjčce, převod na účet ČVS proveden; 

 

 

Projednáno : 
 

2)   Zpráva o hospodaření PKVS v roce 2019, J.Pejřil 

      a) předložena zpráva o hospodaření v roce 2019, schválena; 

      b) zpracována zpráva o inventarizaci majetku a jednotlivých účtů, schválena; 

                         Ú: J.Kovařík, odeslat zprávy na sekretariát ČVS, T: 15.02.20 
 

3)   Návrh rozpočtu PKVS na rok 2020, J.Pejřil 

      - k návrhu rozpočtu 2020 předloženého na předchozí schůzi P-PKVS nebyly předloženy 

        žádné připomínky; 

      - předložen konečný návrh rozpočtu, schválen; 

                                Ú: J.Kovařík, odeslat návrh rozpočtu na sekretariát ČVS, T: 15.02.20 
 

4)   Zpráva o činnosti PKVS v roce 2019, P.Zeman 

      - předložena rámcová osnova zprávy, bude předložena na jednání Výboru PKVS 6.4.2020 

                     Ú: P.Zeman, T: 06.04.20 
 

5)   Plán práce PKVS na rok 2020, P.Zeman 

      - předložen plán práce na rok 2020, schválen; 

               Ú: J.Kovařík, odeslat na sekretariát ČVS, T: 15.02.20 
 

6)   Informace o průběhu mistrovských soutěží 

      a) dospělých, P.Kvarda : průběh P-M,Z-1 bez závad. 2. polovina P-Z-2 bude zahájena 

          25.4.2020; 

      b) mládeže, L.Nový : průběh soutěží bez závad, pouze v P-ZKYM-6 upraven systém 

          z důvodu odhlášení družstva TJ Sokola Kladruby; 
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7)   Školení trenérů III. třídy v roce 2020, P.Pavlíková (písemně) 

      - po dohodě se Školícím centrem ČVS se školení trenérů uskuteční v Plzni 

        ve 2 termínech : 20.-22.3. a 18.-19.4.2020 v prostorách Sportovního gymnázia Plzeň, 

        předběžně přihlášeno 18 zájemců, stanoven poplatek pro účastníky z oddílů Plzeňského 

        kraje 500,- Kč/osobu a z jiných krajů 2.500,- Kč/osobu, schváleno; 

               Ú: P.Pavlíková, kompletní zajištění školení, T: 16.03.20 - kontrolní 

      - předložena oficiální pozvánka na školení, schválena, bude zveřejněna na webu PKVS a 

        zaslána oddílům soutěží PKVS + předsedům OVS-MěVS PK;  

                                                      Ú: J.Kovařík, P.Kvarda, T: 31.01.20 
 

8)   Školení rozhodčích II. a III. tř. v roce 2020, J.Kovařík 

      - předpoklad konání na jaře a v létě 2020, v přípravě pozvánka ke zveřejnění na webu 

        PKVS a rozeslání oddílům soutěží PKVS + předsedům OVS-MěVS PK; 

                                                                                   Ú: J.Kovařík, T: 29.02.20    

9)   Minivolejbal v barvách, J.Forejt 

      - zbývající krajská kola barevného minivolejbalu sezóny 2019/20 : 25.1.2020 v Klatovech, 

        23.2. v Rokycanech a 4.4. ve Šťáhlavech;  

      - pořádajícím klubům nutno připomenout fakturaci nákladů;       Ú: J.Forejt, T: průběžně 

      - po ukončení seriálu turnajů bude zpracovaná závěrečná zpráva; Ú: J.Forejt, T: 11.05.20 
 

10) Zajištění přípravy družstev KCM na „memoriály 2020“ 

      a) KCM žákyň, P.Pavlíková (písemně) : předložen plán přípravy včetně návrhu rozpočtu   

          na zajištění ve výši cca 80.000,- Kč, schváleno; 

      b) KCM žáků, P.Zeman : plán přípravy připraven zatím jen rámcově, jmenování 

          asistenta trenéra proběhne dodatečně, předběžný návrh rozpočtu na zajištění ve výši cca 

          65.000,- Kč, schváleno; 

      c) zajištění ze strany PKVS : 

         - doprava na memoriály a případný pronájem prostor (ubytování a stravování), vystavení 

           objednávek; 

         - nákup 2 sad triček na rozcvičování pro každé družstvo; 

         - domluva za zapůjčení dresů; 

                      Ú: J.Kovařík, J.Pejřil, P.Zeman ve spolupráci s trenéry KCM, T: průběžně  
 

11) Příprava jednání mimořádné konference a Výboru PKVS 2020, P.Zeman 

      - jednání mimořádné konference proběhne dle schváleného harmonogramu (pokynu) dne 

        6.4.2020 v salonku plzeňské restaurace U Švejka od 18:30 hod. a po jejím skončení bude 

        zahájeno zasedání Výboru PKVS; 

      - k zajištění : rozeslat pozvánky členům Výboru do 6.3.2020 a pozvánky delegátům 

        mimořádné konference do 23.3.2020; podkladové materiály na jednání mimořádné 

        konference a Výboru odeslat do 23.3.2020; 

                                   Ú: J.Kovařík a P.Zeman, kompletní zajištění, T: 06.03.20 a 23.03.20 

      - připomenutí k zasedání mimořádných konferencí OVS-MěVS : oznámit termín jednání 

        měsíc před konáním P.Zemanovi, dosud neinformoval žádný OVS, MěVS PM stanovil 

        termín na 26.2.2020; 

                        Ú: předsedové OVS, zajistit nápravu, T: obratem či nejpozději do 15.02.20 
 

12) Příprava změny statutu PKVS z OJ ČVS na pobočný spolek, P.Zeman 

      - po schválení podání žádosti na mimořádné konferenci odeslat potřebné podklady 

        sekretariátu ČVS;                Ú: J.Kovařík, T: 08.04.20 

      - k úvaze možná změna názvu na „Volejbalový svaz Plzeňského kraje“ (zkratka VSPK) či 

        jiná varianta nebo ponechání stávajícího pojmenování, návrh k zamyšlení; 
 

 

 



 

13) Plnění úkolů ČVS, J.Kovařík, J.Mertins 

      - vyúčtování dotací programů „Organizace sportu“ a „Talent“ zaslány na sekretariát ČVS 

         k datu 15.1.2020; 

      - hlášení dle  pokynu termínovníku (viz body 2 a 3 zápisu) budou odeslána do 15.2.2020; 

      - hlášení dle  pokynu termínovníku (viz body 5,7 a 8 zápisu) budou odeslána do 28.2.2020 

                                        Ú: J.Kovařík 

      - příprava na výročí 100 let Českého volejbalu v roce 2021, náležitosti budou řešeny dle 

        pokynů KSV ČVS;               Ú: J.Mertins, T: průběžně 
 

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

      - v termínu do 15.12.2019 nepodaly OVS-MěVS návrhy na ocenění jubilantů v roce 2020; 

      - připomenutí povinnosti odeslání podkladů dle „úkolovníku“ do 15.4.2020; 

      - pravidelné zprávy z jednání Výboru zasílá pouze OVS TC, ostatní OVS-MěVS nepodaly 

        v roce 2019 žádné zprávy z jednání svých výborů (!); 

                 Ú: předsedové OVS-MěVS DO, KT, PM, PS, RO, zajistit nápravu, T: 15.04.20 
 

15) Různé 

a) J.Mertins : podnět z KSV ČVS k dodatečnému ocenění Richarda Myslíka „in memoriam“, 

    zemřel před 25 roky, doporučeno řešit v roce 2021 u příležitosti oslav 100 let Českého 

    volejbalu, schváleno; 

b) J.Kovařík : žádost KR ČVS o jmenování „mentora“ pro Plzeňský kraj, který se bude 

    věnovat mladým a perspektivním rozhodčím I. třídy formou pozorování a konzultací 

    s výstupem informací pro KR ČVS, navržen P. Zeman, schváleno; 

c) P. Kvarda : informace z ČVS ohledně snahy o zjednodušení postupů při hostování, 

    přestupech a  přesunů v rámci oddílů s návazností na plnění náležitostí soupisek;  

d) L. Nový : pozitivně hodnoceno pořízení účastnických medailí pro každého účastníka 

    turnajů minivolejbale; 

e) L. Nový : potřeba zajištění medailí pro soutěže mládeže (podklad pro J.Pejřila) a stanovení  

    harmonogramu předávání medailí včetně domluvy zástupců P-PKVS při závěrečných 

    kolech;                Ú: L.Nový, T: 31.01.20 + J.Pejřil, objednávka medailí, T: 07.02.20 

f) P.Zeman : informace o vznikající volejbalové aktivitě při ZŠ Přimda, zájem o minivolejbal 

    a později i mladší žactvo, zatím pod patronací OVS TC společně s TJ Sokol Kladruby; 

  

 

  

 

Příští  schůze  předsednictva  PKVS  se  koná  v  pondělí 11. května 2020  od  18:30 hodin, 

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

 

 

 

V Plzni dne 27.1. 2020                              Zapsal:  Jakub Kovařík 

 

 


