
Středočeský krajský volejbalový svaz 

Bělohorská 19, 160 00 Praha 6 – Břevnov 

 

Zápis č. 6 ze zasedání výboru KVS konaného dne 24. 11. 2021 (vzdáleně online) 

Přítomní:  Jindřich Licek, Daniel Rosenbaum, Jiří Sloup, Gabriela Stará, Petr Šotola, Emil Velinov, 

Pavlína Zoulová. 

Omluveni: p. Lukáš Blažek, Jarmila Sluková 

 

Program:   1. Kontrola usnesení  

  2. Aktualizace zápisu KVS do registru spolků  

  3. Informace z ČVS  

  4. Svolání valné hromady KVS  

  5. Hospodaření KVS 

  6. Inventura hmotného majetku a účtů KVS k 31.12.2021 

  7. Mistrovské soutěže 2021-2022 

  8. Krajský minivolejbal 2021-2022 

  9. Jmenování trenérů III. třídy 

10. Ocenění v KVS a ČVS, jubilea v roce 2022 

11. Plán jednání KVS na rok 2022 

12. Pravidelné hlášení k 5.12. pro ČVS 

13. Různé 

   

1. Kontrola usnesení  

 

2. Aktualizace zápisu KVS do registru spolků 

K zápisu je nutné předložit příslušná čestná prohlášení s ověřeným podpisem všech členů výboru KVS. 

Dále předložit souhlas TJ Sokola Dobřichovice s umístěním sídla KVS. 

Usnesení č.12/21/V: 

- Výbor ukládá členům výboru zaslat čestná prohlášení s ověřeným podpisem předsedovi KVS 

T: neprodleně    Z: členové výboru KVS 

- Výbor ukládá hospodářce KVS zajistit u TJ Sokola Dobřichovice souhlas s umístěním sídla KVS 

T: neprodleně    Z: G. Stará 

- Výbor ukládá předsedovi KVS zajistit aktualizaci zápisu do rejstříku spolků 

T: 31.12.2021    Z: J. Sloup 

 

3. Informace z ČVS 

Výbor ČVS svolal valnou hromadu ČVS na sobotu 14.5.2022 

Počet delegátů za KVS bude znám po 1.1.2022 na základě počtu uhrazených členských příspěvků 
 

4. Svolání valné hromady KVS 

Valnou hromadu KVS je třeba dle stanov ČVS svolat alespoň 3 měsíce předem na termín v období 1.3. až 

15.4.2022. Delegáty na valnou hromadu KVS volí výbory OVS (řádné valné hromady OVS se konají 1x 

za 4 roky).  

Usnesení č.13/21/V: 

- výbor svolává 2. valnou hromadu KVS na úterý 22.3.2022 od 17:30 hodin 

- výbor ukládá předsedovi KVS, aby informoval jednotlivé OVS o svolání valné hromady KVS 

T: 5.12.2021    Z: J. Sloup 

 

5. Hospodaření KVS 

 Dotace od ČVS: 

a) pravidelná dotace – organizace sportu 100 000 Kč – využito na 100% 

b) pravidelná dotace – talent 115 000 Kč – využito na 100 % 

c) projekty – talent minivolejbal 81 000 Kč – využito na 100 % 

d) projekty – talent KCM 59 000 Kč – předpoklad využití na 100 % 

e) členské příspěvky – organizace sportu 351 900 Kč – zbývá cca 200 tis. Kč 

f) členské příspěvky – talent 58 800 – zbývá cca 20 tis. Kč 



g) rozhodčí – 17 500 Kč – využito na 100 % 

Zvážit možnost odměny pro oddíly, které dodávají hráče do KCM, případně zakoupit míče pro 

minivolejbal. 

Odměny předsedům a členům komisí: 

   J. Sloup STK                   20 000,-                             J. Licek TMK                      12 000,- 

   P. Šotola beachvolejbal a minivolejbal   12 000,-     E. Velinov KR                     12 000,- 

   P. Zoulová KM                12 000,-                             L. Blažek minivolejbal       10 000,- 

   D. Rosenbaum KM           7 000,-                             J. Ibl delegace rozhodčích    8 000,- 

Odměna pro sekretáře KVS na rok 2022   2 000,- měsíčně 

   Každý trenér KCM           15 000,-  z toho 5 000,- v roce 2021, zbytek v roce 2022 

Trička pro rozhodčí s logem Středočeského KVS– 2 ks pro každého rozhodčího + rezerva pro nové 

rozhodčí  

Usnesení č.14/21/V: 

- výbor schvaluje navržené odměny 

- výbor schvaluje nákup triček pro rozhodčí v celkové ceně 35 000 Kč 

 

6. Inventura hmotného majetku a účtů k 31.12.2021 
Inventarizační komise: G. Stará, P. Zoulová, J. Sluková 

Usnesení 15/21/P: 

- výbor schvaluje složení inv. komise a ukládá komisi provést inventuru hmotného majetku a účtů KVS a 

předložit zprávu do 19.1.2022 

                                                                                                         Z: G. Stará 

 

7. Mistrovské soutěže 2021-2022  
Soutěže KP dospělých a mládeže soutěže probíhají. Zatím malé množství utkání překládáno kvůli koronaviru, 

většinou se účastníci dohodli na novém termínu. 

V KP starších žákyň 3 družstva nedorazila k turnajům bez omluvy u vedoucí soutěže. 

 

8. Krajský minivolejbal 2021-2022  
První kolo KP proběhlo s menším počtem družstev (Covid a karanténa). Určité problémy s některými oddíly – hráli 

neregistrovaní a bez uhrazeného ČP, starší hráčky. Řeší se. 

Festival minivolejbalu – plánován na 22.-23.1.2022 do Neratovic. 

Usnesení 16/21/P: 

- výbor schvaluje odměnu pro TJ Neratovice za uspořádání festivalu v minivolejbalu ve výši 25 000 Kč 

 

9. Jmenování trenérů III. třídy 

Usnesení 17/21/P: 

- výbor jmenuje na návrh TMK Středočeského KVS trenéry III. třídy Valerii Wagnerovou, Martinu 

Svobodovou, Marka Tichého, Kateřinu Šotolovou, Veroniku Novákovou, Simonu Fořtovou, Davida 

Málka, Rudolfa Stiebra, Petra Šotolu, Jana Baráka, Tadeáše Peterku a Ivo Hulpacha 

 

10. Ocenění v KVS a ČVS, jubilea v roce 2022 

Nebylo projednáno, odloženo na příští jednání výboru 

 

11. Plán jednání KVS na rok 2022 

Plán jednání – viz příloha č. 1 

Termíny jednání výboru: 19.1., 2.3. (s předsedy OVS), 11.5., 22.6., 14.9. (s předsedy OVS), 23.11. 

 

12. Pravidelné hlášení k 5.12. pro ČVS 

                                                                                                          Z. J. Sluková 

  

13. Různé 

a) předseda KR předloží seznam nově vyškolených rozhodčích III. třídy 

b) příští zasedání 19.1.2022 od 17 hodin 

 

                                                                     Jiří Sloup 



Příloha č. 1 

 

Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS 
Plán jednání výboru KVS v roce 2022 

………………………………………………………………………………………... 
 

 Stálý pořad řádných jednání výboru:      předkládá 
   - aktualizace programu jednání      předseda KVS 

   - kontrola zápisu z předchozího jednání     sekretář KVS 
   - kontrola plnění usnesení z předchozích jednání   předseda KVS 
   - odvolací případy        předseda DK 

        Hlavní program.                                                                            
        - informace z jednání ČVS a o došlé poště    všichni 

        - informace z jednání jednotlivých komisí       předsedové komisí 
        - upřesňující návrhy do příštího programu    všichni 
 

        7. výbor – 19. ledna 2022   
   - příprava 2. valné hromady KVS      předseda KVS 
   - hospodaření KVS za rok 2021      hospodář KVS 

   - výkaz inventury hmotného majetku k 31.12.2019   hospodář KVS 
   - návrh rozpočtu KVS na rok 2022     hospodář KVS 

   - informace o průběhu mistrovských soutěží    předseda STK 
   - zajištění cen pro přeborníky      předseda STK 
   - informace o 2. kole krajského minivolejbalu    koordinátor MV 

   - informace o přípravě krajského festivalu v minivolejbalu   koordinátor MV 
   - školení trenérů v roce 2022      předseda TMK 
   - školení a seminář rozhodčích v roce 2022    předseda KR 

   - dotace na činnost OVS – návrh způsobu rozdělení, kritéria předseda KVS 
   - příprava pravidelného hlášení k 15.2. a 28.2.2020          dle termínovníku ČVS  

 
        8. výbor – 2. března 2022 (rozšířeno o předsedy OVS) 
    - informace o zajištění 2. valné hromady KVS    předseda KVS 

    - zprávy o činnosti OVS za 2. pololetí 2019    předsedové OVS 
    - dotace na činnost OVS – rozdělení a schválení   předseda KVS 

    - informace o krajském festivalu v minivolejbalu       koordinátor MV 
    - průběžné informace o mistrovských soutěžích   předseda STK 
    - zajištění předávání cen přeborníkům dospělých a mládeže předseda KVS 

    - příprava krajského finále v minivolejbalu       koordinátor MV 
    - příprava krajského přeboru v beach minivolejbalu      koordinátor BV 
    - příprava Memoriálu L. Drobného a Ot. Blažka     místopředseda KVS 

    - zpráva o činnosti KCM       předseda KM  
    - projednání zásad Rozpisu soutěží na soutěžní ročník 2021-22    předseda STK 

    - informace o zajištění školení trenérů      předseda TMK 
    - zajištění semináře rozhodčích      předseda KR 
 

        9. výbor – 11. května 2022   
    - informace o průběhu mistrovských soutěží    předseda STK 

    - informace o průběhu krajského finále v minivolejbalu     koordinátor MV 
    - závěrečná zpráva o KP v minivolejbalu 2021-2022   koordinátor MV 
        (výsledky, účastníci, čerpané finanční prostředky KVS) 

    - informace o zajištění KP v beach minivolejbalu      koordinátor BV 
    - zpráva o činnosti KCM, příprava na ODM      trenéři KCM, předseda KM  
    - informace o Memoriálu L. Drobného a Ot. Blažka       místopředseda KVS 

    - informace o přípravě KP 2021-2022, schválení rozpisů  předseda STK 
 



 
 

        10. výbor – 22. června 2022 
    - informace o zasjištění účasti družstev KCM na ODM   předseda KM  

    - závěrečná zpráva a schválení výsledků krajských mistrovských  
         soutěží dospělých a mládeže v sezóně 2021-2022  předseda STK 
    - informace o přípravě KP 2022-2023     předseda STK                 

    - zásady krajského minivolejbalu v sezóně 2022-2023  koordinátor MV             
        (organizace, kategorie, věkové hranice)   
    - závěrečná zpráva o KP v beach minivolejbalu 2021-2022koordinátor BV 

        (výsledky, účastníci, čerpané finanční prostředky KVS) 
    - informace o činnost KR       předseda KR 

        (přihlášky rozhodčích na sezónu 2022-2023, listina rozhodčích) 
    - průběžná informace o čerpání finančních prostředků  hospodář KVS 
    - jubilea v 2. pololetí 2022 (upřesnění)      předseda KSV           

    - přehled družstev v krajských a okresních soutěží – statistické hlášení                                               
                                                     předseda STK, sekretář KVS 

    - příprava pravidelného hlášení k 30.6.2022           dle termínovníku ČVS 
 
        11. výbor – 14. září 2022 

        (rozšířeno o předsedy OVS) 
    - zprávy o činnosti OVS za 1. pololetí 2022    předsedové OVS 
    - informace pro OVS                                                              předsedové komisí 

    - informace o hospodaření KVS za 1. pololetí 2022   hospodář KVS      
    - informace o zahájení a průběhu mistrovských soutěží  předseda STK 

    - krajský minivolejbal 2022-2023      koordinátor MV 
         (schválení rozpisu, termínů, financí)            
    - KCM 2022-2023 – jmenování trenérů     předseda KM 

 
        12. výbor – 23. listopadu 2022   
    - svolání 3. valné hromady KVS      předseda KVS 

    - průběžná informace o hospodaření KVS    hospodář KVS 
    - příprava inventury hmotného majetku k 31.12.2022  hospodář KVS 

    - informace o mistrovských soutěžích     předseda STK 
    - informace o krajském minivolejbalu     koordinátor MV 
    - informace o KCM (plán činnosti)    předseda KM  

    - návrh plánu jednání výboru v roce 2023    předseda KVS 
    - přehled o udělených vyznamenáních v rámci KVS a návrh na ocenění v rámci  

              ČVS         předseda KVS 
    - jubilea v roce 2023, návrh na ocenění     sekretář KVS 
    - příprava pravidelného hlášení k 5.12.2022           dle termínovníku ČVS 

            
 
Začátek a místo konání každého zasedání bude uvedeno v zápise z předcházejícího 

jednání. 
 

 
        2. valná hromada KVS – 22. března 2022 v 17:30  
 

                                    
                                                       Jiří Sloup 

 


