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Zápis č. 11/2021 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 15.12.2021 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, L. Ott, F. Pluhař, 

J. Vik 
Omluveni: T. Jirásek, L. Ruprich, 
Příští zasedání:  12.1.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Valné hromady OVS kraje 
3. Vyhlášení valné hromady KVS 
4. Plán práce výboru na 1. pololetí 2022 
5. Hospodaření KVS za rok 2021 - předběžná zpráva 
6. Krajský pohár dospělých - příprava ročníku 2022 
7. Různé 
 

ad 1 – Kontrola plnění úkolů 

• 1/7/2021 - Hledat řešení vedoucí k vypsání soutěže HK-M-1 pro příští sezónu. (V. Nidrle, 
21.1.2022). 
Úkol trvá. 

• 1/10/2021 - Konzultovat s místopředsedou ČVS předběžný návrh na vyznamenání v rámci 
ČVS pro rok 2022 (V. Nidrle, 31.11.). 
Konzultováno, následně jména uvedena do tabulky 11 (udělená vyznamenání letos 
a návrhy na vyznamenání ČVS v příštím roce).  
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/10/2021 - Dotázat se OVS, zda do konce vyčerpají účelově vázané finanční prostředky 
(J. Kmoníček, 15.10.). 
Dotaz rozeslán mailem,  
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/10/2021 - Najít náhradní termín pro praktickou část školení rozhodčích (V. Anděl, 30.11.). 
Proběhlo 5.12. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/10/2021 - Připravit pro vystavení na webu KVS statut úseku mládeže (J. Lejsek, 20.10.). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2021 – do 5.12.: 
11. Přehled udělených vyznamenání v rámci KVS (medaile O. Koutského, čestný člen 

KVS) a návrhy na ocenění v rámci ČVS. 
Dopis byl v termínu odeslán, do 10.1.2022 zašleme volejbalové životopisy osob 
navržených na vyznamenání v rámci ČVS. Dotyční byli informování a požádáni 
o dodání podkladů. 
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• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2022 – do 15.1.: 
1. Vyúčtování dotací - program organizace sportu, program talent. 

 
ad 2 – Valné hromady OVS kraje 
V roce 2022 se valné hromady okresních volejbalových svazů konají jako nevolební. V případě 
nutnosti doplnění výboru či KRK OVS volit lze. Volí se ale delegáti na konferenci KVS. Počty 
delegátů budou sděleny podle počtu zaplacených členských příspěvků (rozhodný je stav 
k 31.12.2021). 

Okresní konference se musí uskutečnit do 15. března 2022. 

ad 3 – Vyhlášení valné hromady KVS 
Výbor Královéhradeckého krajského volejbalového svazu vyhlašuje termín konání valné 
hromady Královéhradeckého krajského volejbalového svazu na pátek 1. dubna 2022 od 17.00 
do prostor Slavie HK. Valná hromada je nevolební, výbor svazu zatím nepředpokládá, že bude 
nutné doplnění výboru či KRK, každopádně předseda OVS Náchod bude dotázán, zda okres 
nechce nominovat náhradníka za člena KRK KVS, když se původně zvolený M. Burdych 
funkce vzdal a nastoupila za něj jediná náhradnice zvolená na minulé valné hromadě. 

Úkol 1/11/2021:  Dotázat se předsedy OVS Náchod, zda mají zájem dovolit 
náhradnici či náhradníka za člena KRK. 

Termín:    19.12.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

ad 4 – Plán práce výboru na 1. pololetí 2022 
Plán práce je v příloze. Výbor KVS se bude scházet zpravidla druhou středu v měsíci od 16.30 
hodin v prostorách Slavie HK. Výjimkou je duben (pátek), kdy je na 17:00 svolána VH a výbor 
se sejde hodinu před jejím zahájením. V plánu jsou uvedeny hlavní body jednání, které mohou 
být doplněny i na návrh členů odborných komisí KVS či okresních volejbalových svazů. 

Konkrétní termíny jsou 12. leden, 9. únor, 9. březen, 1. duben, 13. duben, 11. květen, 
8. červen. 

ad 5 – Krajský pohár dospělých - příprava ročníku 2022 
Propozice poháru byly ve spolupráci s J. Lejskem a P. Kovalíčkem dokončeny a rozeslány. 
Herní program bude určen v závislosti na počtu přihlášených družstev. V tomto okamžiku došly 
přihlášky od dvou družstev žen a dvou družstev mužů. 

ad 5 – Různé 
V. Nidrle: 
- Bylo rozhodnuto o překlenovací půjčce ČVS ve výši 300.000 Kč za obdobných podmínek 

jako v předchozích letech, vrácení do 30.4.2022. Podpisem smlouvy byl po konzultaci 
s hospodářem KVS pověřen předseda. 

- Janu Plichtovi byl u příležitosti osmdesátých narozenin udělen titul Čestný člen 
Královéhradeckého KVS, výbor KVS s rozhodnutím KSV dodatečně souhlasí. Ocenění 
a drobná pozornost byly předány osobně v Náchodě v předvečer narozenin delegací KVS 
(V. Nidrle a J. Vik). Za OVS Náchod byl přítomen a jejich dar předal V. Anděl. 

- Krajský úřad vyhověl žádosti KVS a přidělil dotaci 50.000 Kč za vyhlášení volejbalistů 
kraje za rok 2021. 

- Na krajském úřadu byly podány žádosti o granty (vypracoval J. Lejsek) na rok 2022, a to 
na: 

-  talentovanou mládež - požadovaná dotace    20.000 Kč, 

-  krajské reprezentace       80.000 Kč, 

-  sportovní střediska a KCM      80.000 Kč, 
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-  volejbal pro všechny       40.000 Kč, 

-  festivaly minivolejbalu     100.000 Kč, 

-  školení trenérů III. třídy      50.000 Kč. 
- Dne 15.11. se zúčastnil porady předsedů krajských sportovních svazů, kterou 

organizovala krajská rada ČUS. Projednáno bylo podávání grantů na krajském úřadu na 
rok 2022 (T. Záviský), příprava letní olympiády dětí a mládeže, kde náš svaz bude vytvářet 
reprezentaci pro šestkový volejbal a beachvolejbal (dívky a chlapci), průběžné úkoly zatím 
plníme. Projednávalo se čerpání dotace KR ČUS na vyhlášení sportovců krajských svazů, 
kterou KVS vyčerpal, předseda požádal, aby v případě, že částka určená KR ČUS nebude 
dočerpána, byla její část použita na navýšení pro KVS, bohužel ale dočerpána byla. Dále 
předseda podepsal licenční smlouvy s KR ČUS (1.200 Kč) za členství v této organizaci. 

- V pondělí volal předsedu ČVS v záležitosti faktury za právní služby týkající se aktualizace 
zápisu ve spolkovém rejstříku, kterou jsme ve skutečnosti provedli vlastními silami 
(J. Kmoníček), jen jsme požádali ČVS, abychom doplnění žádosti mohli poslat přes jejich 
datovou schránku. Dnes přišla odpověď, že faktura vůči nám byla stornována. 

- Do 12.1. máme nahlásit návrhy na vyhlášení nejlepších sportovců města / kraje za rok 
2021. Výbor KVS pověřuje předsedu a místopředsedu KVS kandidáty vybrat a oznámit. 
Osloveny budou okresy. 
Úkol 2/11/2021:  Dotázat se OVS, zda nemají návrh do ankety o nejlepšího 

sportovce kraje 
Termín:   19.12.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

- Došlo dvacet kusů kalendářů ČVS na rok 2022, navrhuje je rozdělit tak, že devět kusů 
dostanou členové výboru KVS, tří kusy členové KRK KVS, dva kusy předsedové OVS, 
kteří nejsou členy výboru KVS, pět kusů členové komisí KVS nebo zasloužilí funkcionáři. 

- Přednesl zprávu o situaci týkající se třebechovické Sokolovny a neochoty družstev zde, 
mj. vzhledem k nevyhovujícímu povrchu (prach padající z obložení stropu), hrát. Výbor 
KVS vzal informaci na vědomí, nicméně postupovat je třeba v souladu se soutěžním 
řádem, tedy nejprve podat protest vedoucímu soutěže, v případě nesouhlasu s jeho 
rozhodnutím požádat oficiálně o přezkoumání předsedu KVS. 

J. Lejsek: 
- Informace o podaných žádostech o granty a o dotaci na vyhlášení nejlepších – viz 

příspěvek V. Nidrle. 
- Před příštím zasedáním výboru KVS proběhne schůzka za účasti minimálně předsedy 

KVS, místopředsedy KVS a předsedy KM, na které bude finalizován návrh obsazení 
úseku mládeže tak, aby mohlo být na příštím zasedání schváleno. 

- Připravil návrh využití facebookového profilu a dnes rozeslal. Vzhledem ke krátkosti 
termínu bylo rozhodnuto, že se s návrhem všichni seznámí a definitivně bude rozhodnuto 
na příštím zasedání výboru. 

- Na kraj byla odevzdána vyúčtování všech letošních grantů. 
- V hale v Doubravicích se uskutečnil první nominační kemp beachvolejbalistů pro 

Olympiádu dětí a mládeže. Zúčastnilo se patnáct zájemců, vedl ho J. Holčík a podílel se 
i A. Holubec, další kemp bude v lednu. 

F. Pluhař: 
- Doporučuje pro školení trenérů objednat sto kusů knížek vydaných PaedDr. Zdeňkem 

Haníkem, Ph.D. a kolektivem – je to výsledek práce ze školení školitelů. Knížky bychom 
dávali místo učebnic vydaných ve spolupráci kolektivu kolem PaedDr. Zdeňka Haníka 
Ph.D., které jsou již překonané. K tomu J. Kmoníček - věcně souhlasí, nicméně si není jist 
počtem objednávaných kusů. K tomu F. Pluhař - zatím nejsou k dispozici všechny 
informace, na druhé straně existuje nebezpečí z prodlení. Výbor KVS pověřuje 



4 / 4 

J. Kmoníčka, aby poté, co F. Pluhař potřebné informace získá, objednal počet kusů dle 
jeho rozhodnutí. 
Úkol 3/11/2021:  Zvážit dostupné informace a následně objednat knihy pro 

školení 
Termín:    12.1.2022 
Odpovídá/odpovídají:  J. Kmoníček 

- Školení školitelů se účastní Jakub Lejsek a Aleš Holubec, zájem má dále Luděk Ruprich, 
doporučuje posílat ho do Prahy také, předpokládané náklady budou minimální - výbor 
KVS souhlasí. 

J. Kmoníček: 
- Rozdal předběžnou tabulku čerpání rozpočtu v roce 2021, definitivní verzi by chtěl 

dopracovat do 12.1., aby mohla být na zasedání výboru KVS projednána. Dle očekávání 
je letos rozpočet v červených číslech, s čímž se počítalo, důvodem jsou jednak výdaje za 
oslavy sta let volejbalu v kraji a také nižší výběr licenčních poplatků družstev, které byly 
sníženy nebo úplně zrušeny vzhledem k neodehrané sezóně minulé. 

- Záležitost čerpání rozpočtů okresů je v podstatě vyřízena, zbývá dořešit drobnosti. 
- Navrhuje pro potřebu komunikace se státní správou zřídit datovou schránku - výbor 

rozhodne na příštím zasedání. 
Úkol 4/11/2021: Na příštím zasedání výboru KVS přednést a zdůvodnit 

návrh na zřízení datové schránky. 
Termín:    12.1.2022 
Odpovídá/odpovídají:  J. Kmoníček 

V. Anděl: 
- V listopadu proběhlo školení nových rozhodčích III. třídy. Z přihlášených třinácti zájemců 

se zúčastnilo a absolvovalo dvanáct, jeden se pro nemoc omluvil. V souvislosti s tím navrhl 
jmenovat rozhodčími III. třídy dvanáct úspěšných absolventů školení. Výbor KVS souhlasí, 
předseda KR věc vyřídí administrativně s RMK ČVS (podepsaný a orazítkovaný seznam 
byl předán V. Nidrle, členu RMK ČVS odpovědnému za vyznačování kvalifikace ve VISu. 

V. Klár: 
- Předal zápis č. 2 ze zasedání KRK KVS. 

J. Vik: 
- Po zpřísnění anticovidových opatření (aktuální stav promítán do příloh rozpisu) bylo 

odloženo značné množství zápasů (Jilemnice, Studenec, VK HK). Vzhledem k tomu, že 
už několik let neměl nikdo zájem o postup do druhé ligy je uvažováno prodloužení soutěže 
na zbytek března a celý duben, aby se co nejvíce zápasů odehrálo a nemuselo se sahat 
ke kontumacím. 

- Péče o mládež je definitivně vyřízena, poslední dlužník doplatil dodatečný LPD. 
 
 

Zapsal: Vik. 
 


