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Zápis č. 1/2023 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 11.1.2023 od 15:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, F. Pluhař, 

L. Ruprich, J. Vik 
Omluveni: L. Ott 
Příští zasedání:  8.2.2023 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia, 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Činnost úseku mládeže KVS 
3. Financování OVS za rok 2022, vyúčtování dotace ČVS 
4. Počty delegátů na krajskou valnou hromadu 
5. Okresní valné hromady, delegace zástupců KVS 
6. Různé 

ad 1 – Kontrola plnění úkolů 

• 1/8/2022 - Předat poháry v soutěžích společných s Pardubickým krajem (J. Lejsek, 
L. Ruprich, 30.6.2023). 
Úkol trvá. 

• 1/10/2022 - Po obdržení rozeslat informaci o spolupráci s firmou JAKO družstvům krajských 
soutěží a případně opravit rozpis, web a Facebook. (J. Lejsek, J. Vik, 11.1.). 
Rozpis upraven, rozeslán družstvům a vystaven na webu, na webu upravena i informace na 
úvodní stránce, družstvům rozeslán i dopis od firmy JAKO. 
Úkol splněn. 

• 2/10/2022 - Připravit žádosti o krajské granty (J. Kmoníček, J. Lejsek, 20.12.). 
Žádosti připraveny a podány. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 1/11/2022 – Všemi dostupnými kanály distribuovat informaci o možnosti uspořádat v příštím 
roce školení trenérů (J. Vik, T. Jirásek, J. Lejsek, předsedové OVS, 18.12.). 
Informace rozeslána družstvům a vystavena na webu 19.12.2022. Dále viz příspěvek 
F. Pluhaře v části Různé. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/11/2022 - Zaslat předsedům OVS informaci o vyhlášení valné hromady KVS (V. Nidrle, 
28.12.). 
Informace rozeslána mailem dne 9.1.2023 po zjištění počtu zaplacených členských 
příspěvků. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/11/2022 - Zveřejnit informaci o vyhlášení valné hromady KVS na webu KVS (J. Vik, 
18.12.). 
Zveřejněno, po dnešním zasedání bude doplněno o počty delegátů. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

Úkol 1/01/2023: Doplnit informaci na webu o počty delegátů z jednotlivých 
okresů. 

Termín:   18.1.2023 
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Odpovídá/odpovídají: J. Vik 
 

• 4/11/2022 - Zahájit proces přihlášení se ke službě Google Workspace (T. Jirásek, 11.1.). 
Proces byl zahájen zjištěním přesného postupu, způsobu zadání kontaktních adres atd. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2023 – do 15.1.: 
1. Vyúčtování dotací – program organizace sportu, program talent – vyúčtovávání 

probíhá, termín bude dodržen. J. Vik zašle J. Kmoníčkovi koncept průvodního dopisu. 
Úkol 1/01/2023: Zaslat J. Kmoníčkovi koncept průvodního dopisu k úkolu 

číslo 1 z Termínovníku. 
Termín:  13.1.2023 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2023 – do 15.2.: 
1. Plán schůzové činnosti KVS na rok (pololetí) 2023 – byl schválen na minulém 

zasedání výboru. 
2. Návrh rozpočtu KVS na rok 2023 – připraví J. Kmoníček. 
3. Zprávu o inventarizaci majetku a jednotlivých účtů včetně výkazu inventury hmotného 

majetku k 31.12.2022 – připraví J. Kmoníček. 

ad 2 – Činnost úseku mládeže KVS 
Činnost úseku mládeže se v současném období zaměřuje na: 
- Pořádání kempů Benjamínků v kategoriích dívek i chlapců. 
- Činnost metodického koordinátora, k tomu: 

• T. Jirásek rozeslal příslušné materiály vyhodnocující projekt, který je u trenérů velice 
dobře vnímán a žádají si o jeho pokračování, proto úsek mládeže doporučuje v projektu 
pokračovat. 

• Výbor KVS rozhodl, že metodický koordinátor bude plně v kompetenci úseku mládeže, 
s metodickou komisí spolupracuje. V tomto smyslu bude upraven statut úseku 
mládeže. 
Úkol 2/01/2023: Upřesnit statut úseku mládeže ve smyslu rozhodnutí 

výboru KVS. 
Termín:  8.2.2023 
Odpovídá/odpovídají: T. Jirásek 

• J. Kmoníček doporučil zjistit, zda by byly oddíly ochotné se na nákladech činnosti 
metodického koordinátora spolupodílet, navrhuje jednat o padesáti procentech, 
protože jen z prostředků KVS nejsme schopni projekt financovat dlouhodobě. Zmíněné 
podílení se na nákladech by mohlo být financováno z částky vracené z vybraných 
zvýšených členských příspěvků. Za stávajících podmínek navrhuje dokončit první kolo 
návštěv tak, aby byly pokryty všechny oddíly, resp. ještě oslovit ty oddíly, které se do 
prvního kola nepřihlásily. Další pokračování projektu bude řešeno dle zjištění ohledně 
spoluúčasti oddílů – výbor KVS souhlasí. 
Úkol 3/01/2023: Zjistit u oddílů, zda jsou ochotny a schopny podílet se 

z padesáti procent na nákladech za výjezdy metodického 
koordinátora. 

Termín:  8.2.2023 
Odpovídá/odpovídají: T. Jirásek 

- Příprava na používání služby Google Workspace. 
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ad 3 – Financování OVS za rok 2022, vyúčtování dotace ČVS 
Podrobné podklady byly předány členům výboru, pro jednotlivé okresy platí, že Trutnov a Jičín 
částku vyčerpaly plně, v okresu Hradec zbyly cca 2 tis. Kč, u okresu Náchod cca 5 tis. Kč a 
okresu Rychnov nad Kněžnou cca 2 tis. Kč, peníze byly převedeny do tohoto roku, 

ad 4 – Počty delegátů na krajskou valnou hromadu                                                
V. Nidrle zjistil statistiku výběru členských příspěvků k 31.12. – v okresu Hradec Králové to 
bylo 842, v okresu Jičín 206, v okresu Náchod 782, v okresu Rychnov nad Kněžnou 341 
a v okresu Trutnov 198, tedy celkem 2369. Klíč pro určení počtu delegátů bude stejný, jako 
minulý rok, a to jeden delegát za každých započatých dvě stě členských příspěvků. minimálně 
dva delegáti za okres. Podle tohoto klíče vyšle na valnou hromadu okres Hradec Králové pět 
delegátů, okres Jičín dva delegáty, okres Náchod čtyři delegáty, okres Rychnov nad Kněžnou 
dva delegáty a okres Trutnov dva delegáty. 

ad 5 – Okresní valné hromady, delegace zástupců KVS 
Protože valná hromada ČVS není volební, nemají dle stanov ČVS povinnost valnou hromadu 
pořádat, delegáty krajské konference v počtech dle bodu 4 může určit výbor OVS. Pokud se 
i přesto valné hromady uskuteční, musejí proběhnout v období od 1.2.2023 do 31.3.2023. 
Nominace zástupců KVS je následující: Hradec Králové - J. Lejsek, Jičín - V. Nidrle, Náchod - 
J. Kmoníček, Rychnov nad Kněžnou - J. Vik, Trutnov – L. Ott. Pozvánky od OVS očekáváme 
vždy alespoň čtrnáct dnů předem (předsedovi, sekretáři a delegovanému zástupci KVS). 

ad 6 – Různé 
V. Nidrle: 
- Dne 23.12.2022 proběhla videoporada předsedů KVS s předsedou ČVS s těmito body 

jednání body jednání: 

• nový předseda NSA,  

• programy NSA 2023 (Můj klub, můj klub – pohyb a zdraví, provoz a údržba),  

• příprava nového zákonu o sportu), informace o přípravě zákona na podporu sportu,  

• informace z prosincového zasedání VV ČVS,  

• vyúčtování finančních prostředků (KVS s ČVS), 

• projekty mládeže. 

Zatím ČVS nepožádal o překlenovací půjčky od KVS,  
- Další videoporada předsedů KVS s předsedou ČVS Markem Pakostou se uskuteční ve 

středu 17. ledna 2023 ve 13.00 hodin, zúčastní se. 

J. Lejsek: 
- Kvůli Olympiádě dětí a mládeže bude krajské granty schvalovat až květnové zasedání 

zastupitelstva. 
- Doporučil uvést do souladu zápis v rejstříku, podle kterého mohou za KVS jednat 

Předseda a sekretář, se stanovami, podle kterých mohou předseda, místopředseda 
a sekretář. Protože jsme pobočný spolek, musí o změnu požádat ČVS. 
Úkol 4/01/2023: Iniciovat provedení změny zápisu v rejstříku, aby tento 

byl v souladu se stanovami. 
Termín:  8.2.2023 
Odpovídá/odpovídají: J. Kmoníček 

J. Kmoníček: 
- Předal písemně přehled čerpání rozpočtu k 31.12.2022. Plánovaný výsledek byl cca 91 

tis. Kč, skutečnost je cca -22 tis. Kč s tím, že bude ještě zaúčtován příjem cca 100 tis. Kč 
od ČVS a náklady cca 40 tis. Kč, takže celkový výsledek se bude pohybovat kolem 40 tis. 
Kč. 
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- Navrhuje, aby sazba za náhradu při cestách členů výboru a delegátů valné hromady KVS 
v souvislosti s výkonem byla 5 Kč/km (vyhláška MPSV umožňuje 5,20), a to od 1. 1. 2023 
(dosud byla 4 Kč/km). Výbor KVS souhlasí. 

F. Pluhař: 
- Na školení trenérů je zatím avizován zájem sedmi až osmi účastníků, a jedna další 

přihláška je podmíněná tím, že bude s dostatečným předstihem stanoven termín, aby si 
dotyčná mohla vyřídit volno v práci. Konkrétně se jedná o dvě přihlášky z Hronova, jednu 
ze Studence, jednu z Jaroměře, tři až čtyři z Červeného Kostelce a ta podmíněná je z DTJ 
HK. Termín byl po diskusi stanoven na dny 15. – 18.6. a 22.- 24.6, termín pro přihlašování 
je 28.5. s tím, že do 31.5. potom bude rozhodnuto, zda se školení uskuteční. 
Úkol 5/01/2023: Všemi dostupnými kanály distribuovat informaci 

o připravovaném školení trenérů. 
Termín:  18.1.2023 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik, T. Jirásek, J. Lejsek, předsedové OVS 

V. Anděl: 
- Rozeslal rozhodčím rozpis s aktualizací cestovních náhrad. 
- Požádal o příspěvek na komunikaci s rozhodčími – výbor KVS souhlasí, podrobnosti 

dohodne přímo s J. Kmoníčkem. 

L. Ruprich: 
- Informoval o průběhu prosincových výjezdů metodického koordinátora. Byl spokojen 

s přístupem trenérů, většinou se jich účastnil větší počet než jeden, nebo dva. V jediném 
případě bylo nutné prodiskutovat postup s trenérem, jeho požadavky byly mimo to, co bylo 
nabízeno. 

J. Vik: 
- Do poháru se přihlásilo po pěti družstvech mužů i žen. V následujících dnech bude 

vytvořeno rozlosování (pro obě kategorie jsou dohromady tři hřiště v hale TJ Slavia). 
- Byly provedeny dvě aktualizace rozpisu, jednak byla doplněna informace o spolupráci 

s firmou JAKO a dále byly dle vyhlášky MPSV upraveny náhrady za ujetý kilometr 
a stravné. 

- Provedl namátkovou kontrolu informací na webu KVS, kde bylo potřeba aktualizoval 
a doplnil. Požádal členy výboru o nahlášení případných nedostatků. 
Úkol 6/01/2023: Zkontrolovat informace na webu, případné nedostatky ohlásit 

sekretáři. 
Termín:  8.2.2023 
Odpovídá/odpovídají: členové výboru KVS 

 
 
Zapsal: J. Vik. 


