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 Z á pi s   č .  4 /2 0   z e   schůze  Předsednictva  PKVS  

konané v Plzni dne 30.  l istopadu 2020  
 

 

Účastníci :  osobně na místě :   Jakub Kovařík, Jiří Pejřil, Pavel Zeman 

 formou video konference : Josef Forejt, Petr Kvarda, Ondřej  

     Kupilík, Petra Pavlíková, Luboš Nový, 

     Jaroslav Šmíd  

Hosté :   osobně na místě :   KaRK - Jaromír Kořenek, Jan Hejda                    

 formou video konference : KaRK - Jan Giebl    

          

   

Zasedání se částečně uskutečnilo formou video konference v souladu se směrnicí 27/2017 

Směrnice pro hlasování per-rollam v ČVS. Na základě předchozího schválení předsedou 

PKVS se někteří výše uvedení členové předsednictva a jako host člen KaRK zúčastnili 

jednání formou video konference. Zajištěním dálkového přenosu včetně sdělení přístupových 

údajů byl pověřen místopředseda PKVS p. Nový. 

 

 

 
1/a)  Plnění úkolů ze schůze dne 21.9.2020 č. 3/20, p. Zeman 
    - z důvodu vyhlášení vládních nařízení v souvislosti s nákazou Covid-19 zrušeny úkoly : 

      č. 9 školení trenérů volejbalu III. třídy, předpoklad zorganizování na jaře 2021; 

           č. 12 zajištění setkání s jubilanty, přesun na rok 2021; 

           č. 16/a delegace rozhodčích na turnaje VŠ a SŠ ligy v říjnu – prosinci 2020; 

       - všechny ostatní úkoly byly splněny; 
 

1/b)  Rozhodnutí „per rollam“ v době mezi konáním jednání předsednictva  
    - vzhledem k potřebě čerpání nákladů v návaznosti na vyúčtování FP z ČVS dne 

           17.11.2020 schválen nákup míčů Gala : 45 ks BV5591S (normální), 10 ks 5541SB  

           (mini 180 g) a 10 ks BV5651SB (mini 230g), hlasování : pro 9 (všichni) 
 

 

Projednáno : 
 

2)   Informace o mistrovských soutěžích             

 a) mládeže, p. Nový : odehrány prvá turnajová kola P-JKY, P-JRI, P-ZKY, P-ZKYM-6, 

           P-ZCIM, ostatní soutěže z důvodu „Covid-19“ nezahájeny  

 b) dospělých, p. Kvarda : sehrána necelá poloviny P-Z-2A,B (zbylé zápasy přeloženy  

     na náhradní termíny), dosud z důvodu „Covid-19“ nezahájeny P-M-1 a P-Z-1 

 - dle postupu rozvolňování předpoklad pokračování či zahájení soutěží v lednu 2021 

            Ú: p. Kvarda a p. Nový – ke sledování, T: průběžně leden 2021 

                     

3)   Informace o hospodaření, p. Pejřil  

 - předložen stav financí k 30.11.2020, v přípravě roční vyúčtování 

          Ú: p. Pejřil a p. Zeman, zpracovat výsledek hospodaření za 2020, T: 20.01.21 
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4)   Příprava rozpočtu PKVS na rok 2021, p. Pejřil 

 - předloženy základní zásady zpracování rozpočtu na rok 2021 

            Ú: p. Pejřil, zpracovat návrh rozpočtu 2021, T: 20.01.21 
 

5)   Setkání předsedů KVS s předsedou ČVS a jednání výboru ČVS – informace, 

       p. Zeman  

 - z důvodu opatření „Covid-19“ bylo setkání předsedů zrušeno a jednání Výboru ČVS 

         proběhlo pouze hlasováním způsobem „per rollam“ 
 

6)   Minivolejbal v barvách, p. Forejt 

      - krajský seriál nezahájen, odehrána jen předkola okresních turnajů, v rámci podpory 

        rozšíření volejbalové členské základny Plzeňského kraje realizovány náborové srazy   
 

7)   Zpráva o Poháru PK v beachvolejbalu 2020, p. Zeman 

      - předložena a zveřejněna na webu PKVS, vzata na vědomí 
 

8)   Návrh ocenění v roce 2021, p. Mertins (písemně) 

      - čestné uznání : dle možných návrhů OVS-MěVS 

      - medaile Koutského : Jiří Novák (75), Lubomír Střelec (65) 

      - čestný člen PKVS : Tomáš Fink (55), Jan Hejda (75), Věra Štruncová (75) 

      - pamětní list : Petr Kvarda (45), Pavel Petráň (75), Pavel Plzák (55), 

        Miroslav Škodroň (70), Jaroslav Šmíd (70), Pavel Zeman (70)                        

      - návrh na ocenění ČVS : Jaroslav Šmíd (70) 

      - schváleno                          Ú: p. Mertins, T: kontrolní 22.03.21 
 

9)   Plnění úkolů ČVS, p. Kovařík 

      - odeslat na ČVS přehled ocenění PKVS v roce 2020 dle podkladů od p. Mertinse 

                               Ú: p. Kovařík, T: 05.12.20 
 

10) Plnění úkolů OVS-MěVS PK, P. Kovařík 

      - zaslání jmenovitých návrhů na ocenění jubilantů v roce 2021 

           Ú: předsedové OVS-MěVS PK, T: 30.12.20 
 

11) Realizace změny statutu PKVS z OJ ČVS na pobočný spolek, p. Zeman 

      - na základě pokynů připravena součinnost k zapsání pobočného spolku, statutárními 

        orgány počínaje 1.1.2021 až do konání Valné hromady PKVS jsou předsednictvo a 

        KaRK      Ú: předsednictvo a KaRK – spolupráce při zajištění podkladů, T: 14.12.20 
 

12) Svolání Valné hromady PKVS v roce 2021, p. Zeman 

      - návrh termínu konání Valné hromady PKVS : pondělí 12.4. 2021, schváleno 
 

13) Pokyn ke svolání valných hromad OVS-MěVS v roce 2021, p. Zeman 

      - předložen v písemné podobě, schválen k odeslání OVS-MěVS PK   

                   Ú: J.Kovařík, T: 01.12.20 
 

14) LODM 2021 - informace, p. Zeman 

      - účast chlapců a dívek družstev šestkového volejbalu (KCM) a dvojic beachvolejbalu 

      - koná se v termínu 27.6.-2.7.2021 v Olomouckém kraji (volejbal v Prostějově, beach 

        v Kojetíně) 

      - jmenování trenérů do 28.2.2021 

      - určení nominace beacholejbalu proběhne na základě výsledků krajské kvalifikace 

        konané v lednu - únoru 2021 (termín bude upřesněn)  

               Ú: p. Zeman, kompletní organizační zajištění, T: kontrolní 25.01.21 



 

15) Různé                 

 a) Návrh rozdělení míčů družstvům mládeže, p. Zeman : předložen písemně, schválen 

    Ú: p. Forejt, zajištění distribuce klubům – oddílům, T: kontrolní 25.01.21 

 b) Návrh proplacení paušálů za telefon, p. Zeman : předložen písemně, schválen 

            Ú: p. Pejřil, zajistit proplacení, T: 07.12.20 

 c) Termíny jednání předsednictva do termínu konání VH PKVS, p. Zeman : stanoveny 

  na  25.1. a 22.3.2021, schváleno 

 d) Oslavy 100 let Českého volejbalu v roce 2021, p. Zeman : dosud nedodány potřebné 

  informace z ČVS, v jednání možnosti na krajské úrovni 

               Ú: p. Mertins a p. Zeman, T: kontrolní 25.01.21 

     e) Informace ke školení trenérů III. třídy, p. Pavlíková : z důvodu „Covid-19“ bylo 

       zrušeno školení v listopadu 2020, předpoklad uspořádání na jaře 2021, 2 přihlášení 

  požádali o vrácení poplatku (realizováno), u ostatních převedeny poplatky na rok 2021 
 

 

 

 

Příští  schůze  předsednictva  PKVS  se  koná  v  pondělí 25. ledna 2021  od  18:30 hodin, 

místo konání bude upřesněno dodatečně. 
 

 

 

V Plzni dne 30.11.2020                           Zapsal:  Jakub Kovařík 


