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ÚSTECKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 

Jateční 3436/47a, Ústí nad Labem 

IČ 02909375 

Mobil: 774 030 666, e-mail: radhor@post.cz 

Zápis ze zasedání konference KVS Ústeckého kraje  

čtvrtek 19. dubna 2018 od 17:00 hodin 

Ústí nad Labem, hala Slunety (Jateční 1026/18) 
 

Program: 

 

1) Zahájení a přivítání delegátů a hostů, volba pracovního předsednictva 

 včetně předsedajícího konference 

  předseda ÚKVS 

2) Schválení programu jednání, jednacího a volebního řádu             

 předsedající konference 

3) Volba mandátové a návrhové komise   

  předsedající konference 

4) Zpráva mandátové komise       

  předseda mandátové komise 

5) Zpráva o činnosti výboru a předsednictva ÚKVS 

  předseda ÚKVS 

6) Zpráva kontrolní a revizní komise 

 předsedkyně KRK ÚKVS 

7) Návrh nových stanov ČVS 

 předsedající konference 

8) Diskuse 

  předsedající konference 

9) Volba delegátů na konferenci ČVS 

 předseda volební komise 

10) Zpráva návrhové komise a schválení usnesení konference ÚKVS 

  předseda návrhové komise 

11) Závěr         

 předseda ÚKVS 

 

V Ústí nad Labem 31. 1. 2018                            

 

Mgr. Přikryl Miroslav, v.r.      Mgr. Radek Horský 

předseda ÚKVS       sekretář ÚKVS 
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ad 1)  

Úvodní slovo pronesl předseda ÚKVS pan Mgr. Miroslav Přikryl, přivítal přítomné delegáty a 

hosty. Následně proběhla volba pracovního předsednictva. Pracovní předsednictvo bylo 

zvoleno ve složení Miroslav Přikryl a Mgr. Radek Horský, za řídícího konference byl zvolen 

Mgr. Miroslav Přikryl. Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

Za přínos volejbalu v Ústeckém kraji byli z rukou sekretáře ÚKVS oceněni jubilanti: Josef 

Kozler, Jaroslav Vinklárek, Vlastimil Tůma, Jana Kučerová, Daniel Rubinstein, Karel 

Kindermann, Jaroslav Noska, Jiřina Špačková.  

 

ad 2) 

K programu jednání, jednacímu a volebnímu řádu nebyli žádné připomínky. Pan Miroslav 

Přikryl vyzval delegáty, aby hlasovali o jejich schválení. Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 

0 se zdrželo hlasování. Program zasedání, jednací a volební řád konference byl schválen.  

 

ad 3) 

Následně proběhla volba mandátové, návrhové a volební komise a volba ověřovatele zápisu. 

Delegáti hlasovali o následujícím složení komisí: 

mandátová komise – Mgr. Roman Marschner, Miroslav Mikolášek, Miloš Volf 

výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování  

 

návrhová komise – Mgr. Radek Horský, Miroslav Karel, Aleš Dvořák 

výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 

volební komise – Zdeněk Hlinovský, Václav Píza, Jiří Rubinstein 

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování 

 

ověřovatel zápisu – Mgr. Marschner Roman 

Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. 

 

Členové komisí poté ze svého středu vybrali předsedy. Předsedou mandátové komise byl 

zvolen Mgr. Marshner Roman, předsedou návrhové komise byl zvolen Mgr. Radek Horský, 

předsedou volební komise Zdeněk Hlinovský. 

 

ad 4) 

Předseda mandátové komise Mgr. Roman Marschner konstatoval, že na zasedání konference 

ÚKVS je přítomno 11 z 15 delegátů s hlasem rozhodujícím, tedy 73,3%. Konferenci ÚKVS 

prohlásil za usnášeníschopnou. 

 

ad 5) 

Zprávu o činnosti výboru a předsednictva ÚKVS přednesl Mgr. Miroslav Přikryl. 

Konstatoval, že oba orgány ÚKVS se schází v pravidelných intervalech dle ročního 

harmonogramu schůzovní činnosti. Účetnictví roku 2017 bylo uzavřeno se schodkem – 

41 000,- Kč. Byly překročeny náklady v položce přípravy na LODM v Brně. Na rok 2018 je 

připraven obdobný rozpočet. Byla podána žádost o grant krajského úřadu na nákup 

volejbalového materiálu. Během nadcházejícího měsíce proběhne schvalovací řízení 

krajského úřadu o koncepci rozvoje volejbalu administrované přes SK Volejbal Ústí n. L. 

Předseda ÚKVS dále informoval o úrovni rozvoje volejbalu v Ústeckém kraji. Za STK ÚKVS 

přednesl krátkou zprávu její předseda pan Zdeněk Hlinovský. 
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ad 6) 

Předsedkyně KaRK paní Jana Kučerová se z pracovních důvodů ze zasedání konference 

omluvila. Zprávu přednesl Mgr. Miroslav Přikryl. Poslední kontrola účetnictví ÚKVS 

proběhla 22.11.2017. Předsedkyně KaRK ÚKVS neshledala žádná pochybení. Další kontrola 

je v plánu ve 2. kvartálu 2018. 

 

ad 7) 

V tomto bodu vystoupil pan Marek Pakosta, předseda ČVS, který okomentoval současnou 

situaci kolem stávajících a přípravy nových stanov ČVS. Předseda ÚKVS Mgr. Miroslav 

Přikryl vyzval přítomné delegáty, aby hlasovali o usnesení v tomto znění: „Konference 

ÚKVS schvaluje úpravu stávajících stanov ČVS v aktuálním znění“. 

Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Návrh usnesení byl přijat. 

Ohledně nových stanov proběhla širší diskuze. Diskutován byl termín účinnosti nových 

stanov a také počet členů z KVS na 1 delegáta valné hromady ČVS. 

Předseda ÚKVS Mgr. Miroslav Přikryl navrhl hlasovat o následujícím usnesení: 

„Konference ÚKVS doporučuje zvoleným delegátům konference ČVS žádat od LK ČVS 

vysvětlení důvodů navrženého data účinnosti nových stanov v čl. 21, bod. 1.“ 

Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Návrh usnesení byl přijat. 

 

Vzhledem k tomu, že většina okresních konferencí se k navrhovanému kvoru 300 nebo 500 

členů KVS na 1 delegáta valné hromady ČVS nevyjádřila, vznesl pan Zdeněk Hlinovský 

protinávrh, a navrhl hlasovat o usnesení v tomto znění: „Konference ÚKVS doporučuje 

zvoleným delegátům vznést na konferenci ČVS protinávrh a hlasovat pro kvorum 200 členů 

KVS na 1 delegáta valné hromady ČVS“. 

Výsledek hlasování: 5 pro, 2 proti, 4 se zdrželi. Protinávrh pana Zdeňka Hlinovského nebyl 

přijat. 

Následně předseda ÚKVS vyzval delegáty, aby hlasovali o návrhu na usnesení: „Konference 

ÚKVS doporučuje delegátům konference ČVS hlasovat pro kvorum 300 členů KVS na 1 

delegáta valné hromady ČVS dle čl. 7, odst. 2 nových stanov ČVS“.  

Výsledek hlasování: 7 pro, 3 proti, 1 se zdržel. Návrh na usnesení byl přijat. 

 

ad 8) 

Diskuze k jednotlivým tématům proběhla v rámci předcházejících bodů programu zasedání 

konference ÚKVS. 

 

ad 9) 

Předseda ÚKVS seznámil přítomné s návrhem delegátů ÚKVS na konferenci ČVS, která se 

uskuteční 13. 5. 2018 v Praze.  

Navrženi byli: 

1) Hlinovský Zdeněk 

 

2) Mikolášek Miroslav 

 

3) Karel Miroslav 

 

4) Herclík Josef, Mgr. 

 

5) Horský Radek, Mgr. 
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6) Marschner Roman, Mgr. 

 

7) Píza Václav 

 

8) Kameník Jiří 

 

Předseda ÚKVS vyzval delegáty konference ÚKVS, aby o tomto návrhu hlasovali  

Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Všichni výše uvedení kandidáti 

byli jednomyslně zvoleni delegáty konference ČVS. 

 

ad 10) 

Předseda návrhové komise Mgr. Radek Horský přečetl přítomným delegátům navrhované 

usnesení z konference ÚKVS a řídící konference vyzval delegáty s hlasem rozhodujícím, aby 

o tomto návrhu usnesení hlasovali. Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

hlasování. Usnesení z konference ÚKVS bylo přijato. 

 

ad 11) 

Závěrem poděkoval předseda ÚKVS přítomným delegátům za účast a konferenci ukončil 

v 19:00 hodin. 

 

V Ústí nad Labem 19. 04. 2018       

 

Zapsal Mgr. Radek Horský 

 

Předseda Ústeckého KVS        Ověřovatel zápisu 

Mgr. Miroslav Přikryl       Mgr. Roman Marschner                                          

 


