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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 výboru Ústeckého KVS  
středa 25. května 2016 od 18:00 hodin 

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

Program: 
 

1. Zahájení, volba pracovního předsednictva, schválení programu jednání 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Zpráva o činnosti předsednictva ÚKVS za uplynulé období 
4. Informace z posledního VV ČVS   
5. Zpráva KR - navržené úpravy pravidel, školení rozhodčích III. třídy 
6. Zpráva STK o krajských soutěžích mládeže, dospělých a minivolejbal 
7. Oblastní a krajská kola barevného minivolejbalu 
8. Soutěže OVS 
9. Financování OVS 
10. Zpráva Revizní komise  
11. Závěrečná zpráva o hospodaření 2015 
12. Rozpočet 2016 – čerpání 
13. Různé 
14. Diskuze 
15. Usnesení z jednání výboru 
16. Závěr        

 
 
ad 1)  
Úvodní slovo pronesl předseda ÚKVS pan Miroslav Přikryl. Následně proběhla volba 
pracovního předsednictva. Pracovní předsednictvo bylo zvoleno ve složení Miroslav Přikryl, 
Radek Horský. Řídícím zasedání byl zvolen pan Miroslav Přikryl. Výsledek hlasování: 14 pro, 0 
proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Volba mandátové komise – zvoleni Miroslav Mikolášek, Zdeněk Hlinovský a Radek Horský. 
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Předsedou zvolen pan Miroslav 
Mikolášek. 
Volba návrhové komise – zvoleni Roman Marschner, Jana Kučerová a Miroslav Karel. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Předsedou zvolen pan Roman Marschner. 
Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Roman Marschner. Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 
se zdrželo hlasování. 
Předseda mandátové komise pan Miroslav Mikolášek konstatoval, že na zasedání je 
přítomno 14 ze 17 členů výboru (82,35%) s hlasem rozhodujícím, zasedání prohlásil za 
usnášeníschopné. 
Předseda následně vyzval členy výboru, aby hlasovali o programu jednání. Výsledek 
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
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ad 2) 
Pan Miroslav Přikryl provedl kontrolu zápisu z minulého zasedání VV ÚKVS. Konstatoval, že 
všechny úkoly byly splněny. Výbor vzal zprávu na vědomí. 
 
ad 3) 
Pan Miroslav Přikryl stručně informoval o činnosti předsednictva ÚKVS za minulé období. 
Předsednictvo plní své úkoly průběžně. Předsednictvo se sešlo 25. 11. 2015 a 9. 3. 2016 
v Jirkově, 25. 5. 2016 v Ústí nad Labem. Čerpání finančních prostředků probíhá dle 
schváleného rozpočtu ÚKVS pro rok 2016. Výbor zprávu projednal a schválil. 
 
ad 4) 
Pan Miroslav Přikryl informoval o závěrech z VV ČVS. Rozvířená situace kolem hospodaření 
ČVS se ustálila, panuje všeobecná důvěra v pana Labaštu, který převzal hospodaření ČVS. Ze 
strany odborné veřejnosti všech krajů se snesla velká kritika nového webu ČVS, který je pro 
funkcionáře a vedoucí družstev hodně nepřehledný. Zástupci krajů požadují, aby i nadále 
byla funkční stará verze webových stránek. Program 8 bude vypsán i pro rok 2016, vedení 
ÚKVS upozorňuje na včasné podání žádosti na MŠMT. Hlavním informačním zdrojem pro 
MŠMT bude VIS. ÚKVS doporučuje oddílům včasnou registraci svých nových členů. Dotační 
programy SpS a SCM budou fungovat i nadále. Extraliga kadetů byla rozšířena na 20 týmů. 
První platba z ČVS krajům bude připsána na účet kraje do konce května 2016. Očekává se, že 
ČVS bude opět koncem roku žádat jednotlivé KVS o půjčku (pozn.: 4 kraje v loňském roce 
svazu půjčku neposkytly). Vyšla Zlatá kniha volejbalu. Distribuce objednaných výtisků bude 
probíhat během měsíce června (á 200,- Kč). Návrh nové směrnice o školení trenérů zatím 
neprošel. Do 30. 9. bude vedení ČVS shromažďovat náměty na úpravu loni schválených 
nových stanov. Na VV ČVS byl představen koncept mediální prezentace volejbalu. Výbor 
ÚKVS vzal zprávu na vědomí. 
 
ad 5) 
Pan Roman Marschner podal zprávu o činnosti KR ÚKVS v předchozím období. V Ústí nad 
Labem proběhlo školení rozhodčích III. třídy, které úspěšně absolvovalo 7 rozhodčích, z toho 
4 byli z Libereckého kraje. Jmenováni byli na schůzi předsednictva. I nadále tak platí, že 
v Ústeckém kraji je rozhodčích nedostatek. Výbor vzal zprávu na vědomí.  
 
ad 6) 
Pan Zdeněk Hlinovský podal zprávu STK ÚKVS. Kromě KP II. třídy žen byly k dnešnímu dni 
dokončeny všechny soutěže. Nejzazší termín pro podání přihlášek do krajských soutěží bude 
24. 6. 2016, u soutěží mladšího žactva 16. 9. 2016. Termínová listina bude vytvořena na 
dalším zasedání STK ÚKVS začátkem července 2016. V nemistrovské soutěži „Pohár nových 
nadějí“ bude vybírán vklad 400,- Kč/družstvo a soutěž bude nabídnuta všem dívčím oddílům. 
Rada mládeže bude projednávat návrh na úpravu věkové kategorie žáků a výšku sítě 
žákovské kategorie. Výbor vzal zprávu na vědomí. 
 
ad 7) 
Koordinátor barevného minivolejbalu pro Ústecký kraj pan Miroslav Mikolášek informoval o 
proběhnuvším krajském kole barevného minivolejbalu. Postoupivší družstva budou 
reprezentovat kraj na oblastním kole, které se uskuteční 18. - 19. 6. 2016 v Českých 
Budějovicích. Členové VV ÚKVS při diskusi k tématu reprodukovali negativní připomínky 
svých oddílových trenérů ohledně nepřiměřeně vysokých cen za ubytování a stravování na 
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oblastních a republikových kolech barevného minivolejbalu. VV ÚKVS pověřuje pana 
Miroslava Mikoláška, aby na poradě koordinátorů barevného minivolejbalu tuto 
skutečnost připomínkoval.  
 
ad 8) 
Pan Radek Horský informoval členy výboru o počtech družstev v okresních volejbalových 
soutěžích. Oficiální okresní soutěž mužů se hraje pouze v okresu Chomutov, soutěže žen pak 
v okresech Chomutov a Děčín. Soutěže staršího a mladšího žactva se na okresní úrovni 
nehrají. V okresech Chomutov a Ústí nad Labem probíhá pravidelná dlouhodobá soutěž 
barevného minivolejbalu. Výbor vzal zprávu na vědomí a ukládá sekretáři ÚKVS zaslat na 
vedení ČVS statistické hlášení o počtu družstev v krajských a okresních soutěžích. 
 
ad 9) 
Pan Radek Horský informoval členy výboru o částkách vyplacených okresním volejbalovým 
svazům na základě směrnice „Financování okresních volejbalových svazů“. Za rok 2015 byly 
vyplaceny příspěvky na činnost OVS Chomutov 5 000,- Kč, OVS Litoměřice 2 000,- Kč, OVS 
Ústí nad Labem 4 000,- Kč, OVS Teplice 2 000,- Kč. Okresním volejbalovým svazům Děčín, 
Most a Louny nebude příspěvek na činnost za rok 2015 vyplacen z důvodu nepředložených 
podkladů v souladu s výše uvedenou směrnicí. Výbor vzal zprávu na vědomí. 
 
ad 10) 
Paní Jana Kučerová seznámila přítomné členy výboru se stručnou zprávou revizní komise. Při 
zběžné kontrole nebyly shledány žádná pochybení a nesrovnalosti v hospodaření ÚKVS. 
Všechny výdaje jsou v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2016. Hloubková kontrola je 
v plánu v následujícím kvartálu. Informace k čerpání rozpočtu ÚKVS v roce 2016 doplnil pan 
Miroslav Přikryl. Příprava a účast na Memoriálu Richarda Myslíka bude hrazena z prostředků 
oddílu SK Volejbal Ústí nad Labem.  
Výbor ukládá paní Janě Kučerové seznámit členy výboru s výsledky kontroly na dalším 
zasedání výboru ÚKVS. Paní Jana Kučerová informovala sekretáře s o změně své mailové 
adresy. Výbor zprávu projednal a schválil. 
 
ad 11) 
Pan Miroslav Přikryl seznámil přítomné členy výboru se závěrečnou zprávou o hospodaření 
ÚKVS v roce 2015. Výsledky hospodaření jsou samostatnou přílohou tohoto zápisu. 
Upozornil na schodek v příjmové složce rozpočtu, kdy nebyla zcela naplněna položka výběru 
za licenční poplatky. Tuto položku je třeba upravit v návrhu rozpočtu na rok 2017. Ztráta 
hospodaření z roku 2015 bude pokryta ze zisku hospodaření z let předchozích. Výbor zprávu 
projednal a schválil. 
 
ad 12) 
Čerpání rozpočtu v roce 2016 bylo projednáno již v bodu 10). 
 
ad 13) 
Přítomní trenéři KCM dívek i chlapců, Jiří Rubinstein a Luboš Smrčina, seznámili členy výboru 
s přípravou a účastí krajských výběrů na Memoriálech. Dívky absolvovali 7 přípravných srazů 
a na Memoriálu Milana Kafky obsadili 11. místo. Chlapci se na tréninkovém kempu sešli 3x a 
navíc odehráli přípravný turnaj na Kladně. Na Memoriálu Richarda Myslíka obsadili 14. místo. 
Sekretář poté přednesl návrh, aby hlavní trenéři obou krajských výběrů byli odměněni za 
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přípravu a účast na Memoriálech částkou 6 000,- Kč z prostředků ÚKVS, která bude připsána 
na jejich bankovní účet po odečtení zákonem stanovené 15% daně. Všichni asistenti budou 
odměněni částkou 2 000,- Kč z prostředků SK Volejbal Ústí nad Labem. Odměny hlavním 
trenérům budou vyplaceny po vypracování závěrečné zprávy. O tomto návrhu bylo 
hlasováno s tímto výsledkem: pro 13, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Návrh o odměnách pro 
trenéry KCM byl projednán a schválen.  
Pan Josef Herclík přednesl nabídku na pořádání finále ČP kadetek a juniorek. Podmínkou je 
zajištění 6 kurtů. 
Pan Josef Herclík byl osloven předsedou ČVS panem Haníkem, aby vypracoval metodiku 
přechodu mezi barevným minivolejbalem a šestkovým volejbalem. Navrhovaná metodika 
bude založena na čtyřkovém volejbalu. 
 
ad 14) 
Diskuze probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu. 
 
ad 15) 
Předseda návrhové komise pan Roman Marschner přednesl návrh na usnesení z jednání VV 
ÚKVS. Poté dal o tomto návrhu hlasovat. Výsledky hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.  
 
V Ústí nad Labem 04. 06. 2016       
 
Předseda Ústeckého KVS   Ověřovatel zápisu 
Mgr. Miroslav Přikryl Mgr. Roman Marschner 


