ÚSTECKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
Jateční 3436/47a, Ústí nad Labem
IČ 02909375
Mobil: 774 030 666, e-mail: radhor@post.cz
Zápis z 1. zasedání výboru Ústeckého KVS
středa 5. dubna 2017 od 19:30 hodin
sportovní hala Sluneta, Jateční 1026/18, Ústí nad Labem
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Zahájení
Volba pracovního předsednictva a řídícího jednání
Schválení programu jednání, jednacího řádu, mandátové, návrhové a
volební komise
Kontrola úkolů z usnesení minulého zasedání výboru ÚKVS
Zpráva mandátové komise
Schválení volebního řádu
Volba předsedy a místopředsedy ÚKVS
Odsouhlasení počtu členů předsednictva
Volba členů předsednictva ÚKVS na návrh předsedy ÚKVS
Zpráva o činnosti předsednictva ÚKVS za uplynulé období
Informace z posledního VV ČVS
Zpráva KRK ÚKVS o volbě předsedy
Závěrečná zpráva o hospodaření 2016
Rozpočet 2017 – čerpání
Kontrola a úprava směrnic ÚKVS
Zpráva KR - navržené úpravy pravidel, školení rozhodčích III. třídy
Zpráva STK o krajských soutěžích mládeže, dospělých a minivolejbal
(krajské superfinále)
Soutěže OVS
Financování OVS
Různé
Diskuze
Zpráva návrhové komise a schválení usnesení ze zasedání výboru ÚKVS
Závěr
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ad 1, 2)
Úvodní slovo pronesl předseda ÚKVS pan Miroslav Přikryl. Přivítal přítomné členy výboru.
Následně proběhla volba pracovního předsednictva. Pracovní předsednictvo bylo zvoleno ve
složení Mgr. Miroslav Přikryl, Mgr. Radek Horský a Miloš Volf. Řídícím zasedání byl zvolen
pan Mgr. Miroslav Přikryl. Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
ad 3)
Pan Mgr. Miroslav Přikryl seznámil členy výboru s programem jednání. K programu nebyly
vzneseny žádné připomínky. Řídící zasedání vyzval členy výboru, aby hlasováním schválili
program jednání. Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, O se zdrželo. Program 1. zasedání
výboru ÚKVS byl schválen.
S jednacím řádem byli členové výboru seznámeni v předstihu, na zasedání nevznesli žádné
připomínky. Řídící zasedání vyzval členy výboru k hlasování. Výsledek hlasování: 13 pro, 0
proti, O se zdrželo. Jednací řád 1. zasedání výboru ÚKVS byl schválen.
Volba mandátové komise – zvoleni Mgr. Marschner Roman, Rubinstein Jiří, Kameník Jiří.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Předsedou zvolen pan Mgr.
Roman Marschner.
Volba návrhové komise – zvoleni Karel Miroslav, Hlinovský Zdeněk, Mgr. Herclík Josef.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Předsedou zvolen pan Karel Miroslav.
Volba volební komise – zvoleni Mgr. Horský Radek, Volf Miloš, Mikolášek Miroslav.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Předsedou zvolen pan Mgr. Radek Horský.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Mgr. Roman Marschner. Výsledek hlasování: 13 pro, 0
proti, 0 se zdrželo hlasování.
ad 4)
Pan Mgr. Miroslav Přikryl provedl kontrolu zápisu z minulého zasedání VV ÚKVS.
Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. Výbor vzal zprávu na vědomí.
ad 5)
Předseda mandátové komise pan Mgr. Roman Marschner konstatoval, že na zasedání je
přítomno 13 z 15 členů výboru (86,66 %) s hlasem rozhodujícím, zasedání prohlásil za
usnášeníschopné.
ad 6)
S volebním řádem byli členové výboru seznámeni v předstihu, na zasedání nevznesli žádné
připomínky. Řídící zasedání vyzval členy výboru k hlasování. Výsledek hlasování: 13 pro, 0
proti, 0 se zdrželo. Volební řád 1. zasedání výboru ÚKVS byl schválen.
ad 7)
Předseda volební komise Mgr. Radek Horský seznámil členy výboru s návrhy na funkce
předsedy a místopředsedy ÚKVS. Mgr. Miroslav Přikryl byl na post předsedy ÚKVS navržen
konferencemi OVS Ústí nad Labem a Chomutov. Zdeňka Hlinovského navrhuje konference
OVS Chomutov na post místopředsedy ÚKVS. Mgr. Radek Horský vyzval přítomné členy
výboru, aby hlasovali o obsazení funkce předsedy ÚKVS panem Mgr. Miroslavem Přikrylem.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Mgr. Miroslav Přikryl byl
výborem ÚKVS zvolen předsedou ÚKVS. Poté se hlasovalo o obsazení funkce místopředsedy
ÚKVS panem Zdeňkem Hlinovským. Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
hlasování. Pan Zdeněk Hlinovský byl zvolen místopředsedou ÚKVS.
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ad 8)
Nově zvolený předseda ÚKVS Mgr. Miroslav Přikryl navrhnul, aby nově zvolené
předsednictvo ÚKVS mělo 7 členů. Následně vyzval členy výboru, aby o tomto návrhu
hlasovali. Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Předsednictvo ÚKVS
bude sedmičlenné.
ad 9)
Předseda ÚKVS navrhnul do předsednictva ÚKVS následující kandidáty:
1) Mgr. Miroslav Přikryl, nar. 12.12.1957, bydliště: Na Výrovce 14, 400 01 Ústí nad Labem,
MT: 604791146, email: miroslav.prikryl@seznam.cz, oddíl: SK Volejbal Ústí nad Labem
2) Zdeněk Hlinovský, nar. 30.11.1961, bydliště: Zátiší 1086, 431 11 Jirkov, MT: 777 611 130,
email: zdenek.hlinovsky@seznam.cz, oddíl: VK Jirkov
3) Mgr. Radek Horský, nar. 7.11.1977, bydliště: Hornická 2490/17, 40011 Ústí nad Labem,
MT: 774030666, email: radhor@post.cz, oddíl: SK Volejbal Ústí nad Labem
4) Mgr. Josef Herclík, nar. 3.8.1951, bydliště: Nerudova 577/19, 40502, Děčín 1, MT: tel. 603
836 094, email: herclik.volley@seznam.cz, oddíl: VSK Spartak Děčín
5) Mgr. Roman Marschner, nar. 9.10.1984, bydliště: Spartakiádní 271/17, 40011 Ústí nad
Labem, MT: 727808455, email: roman.jr@marschner.cz, oddíl: SK Volejbal Ústí nad Labem
6) Ing. Josef Slížek, nar. 12.11.1961, bydliště: Srní 25, 40502 Děčín 17, MT: 777558599,
email: jose.slizek@seznam.cz, oddíl: VSK Spartak Děčín
7) Miroslav Mikolášek, nar. 5.4.1965, bydliště: Šafaříkova 2095, 43601 Litvínov, MT:
775791254, email: mikolasek@vk-litvinov.eu, oddíl: VK Litvínov
Následně vyzval členy výboru, aby o jednotlivých kandidátech hlasovali.
Výsledky hlasování:
Mgr. Miroslav Přikryl
13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Zdeněk Hlinovský
13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Mgr. Radek Horský
13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Mgr. Josef Herclík
13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Mgr. Roman Marschner
13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Ing. Josef Slížek
13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Miroslav Mikolášek
13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Navržení kandidáti byli výborem zvoleni do předsednictva ÚKVS.
ad 10)
Pan Mgr. Miroslav Přikryl stručně informoval o činnosti předsednictva ÚKVS za minulé
období. Předsednictvo plní své úkoly průběžně. Předsednictvo se sešlo 25. 5. 2016, 21. 9.
2016, 23. 11. 2016 a 13. 3. 2017. Čerpání finančních prostředků probíhá dle schváleného
rozpočtu ÚKVS pro rok 2017. Výbor zprávu projednal a schválil.
ad 11)
Mgr. Miroslav Přikryl podal členům výboru krátkou zprávu z posledního VV ĆVS. Týkala se
především připravované celostátní konference ČVS, kandidátů na post předsedy ČVS a
ekonomické situace ČVS. Výbor vzal zprávu na vědomí.
ad 12)
Paní Jana Kučerová oznámila členům výboru, že členové KaRK ÚKVS ji zvolili do funkce
předsedkyně této komise. Výbor vzal zprávu na vědomí.
ad 13)
Předseda ÚKVS podal přítomným delegátům zprávu o hospodaření ÚKVS v roce 2016.
Náklady ÚKVS v roce 2016 činily 525 387,- Kč, výnosy ÚKVS v roce 2016 531 198,- Kč.
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Všechny výdajové položky byly v souladu se schváleným rozpočtem roku 2016. Hospodaření
ÚKVS v roce 2016 skončilo přebytkem ve výši 5 811,- Kč, který bude použit na pokrytí ztrát
z předchozích období nebo období následujících. Všechny doklady o hospodaření ÚKVS byly
zaslány p. Meitnerovi na ČVS. Výbor zprávu projednal a schválil.
V tomto bodě vystoupila také paní Jana Kučerová, předsedkyně KaRK ÚKVS. Informovala
členy výboru o poslední kontrole, který na vedení ÚKVS proběhla v listopadu 2016 a
konstatovala, že ve vedení účetnictví neshledala žádná pochybení a ni nedostatky. Výbor vzal
zprávu na vědomí.
ad 14)
Mgr. Miroslav Přikryl seznámil členy výboru s čerpáním rozpočtu v roce 2017. Na
bankovním účtu ÚKVS bylo k 31. 3. 2017 727 783,19. V současné době na účet přichází
kurzovné od účastníků školení trenérů beachvolejbalu, který pořádá ÚKVS v Praze v březnu a
dubnu 2017. Rozpočet na rok 2017 je koncipován jako ztrátový, vyšší výdaje vedení ÚKVS
předpokládá při spoluúčasti na grantech, o které požádal u krajského úřadu. Výbor vzal
zprávu na vědomí.
ad 15)
Kontrola směrnic ÚKVS proběhla v březnu 2017. Vedení ÚKVS zatím nenavrhuje žádné
změny. Dle doporučení ČVS by bylo vhodné vytvořit vlastní směrnici pro odměňování
lektorů při školení trenérů III. třídy a rozhodčích II., III. a IV. třídy. Výbor vzal zprávu na
vědomí.
ad 16)
Pan Mgr. Roman Marschner, předseda komise rozhodčích, informoval o připravovaném
školení rozhodčích II. a III. třídy, které se uskuteční v červnu 2017 v Ústí n. L. a Duchcově.
Výbor vzal zprávu na vědomí.
ad 17)
Za STK dále vystoupil s krátkou zprávou Zdeněk Hlinovský, který poreferoval o soutěžním
ročníku 2016/2017. Výbor vzal zprávu na vědomí.
V tomto bodě dále vystoupil Miroslav Mikolášek, který se zmínil o krajském kole barevného
minivolejbalu a systému republikových festivalů barevného minivolejbalu. Pro letošní rok
ÚKVS uspořádá krajské superfinále, kterého se zúčastní 7 nejlepších družstev každé barvy
z krajského kola. Turnaj se uskuteční v sobotu 17. června 2017 na antukových kurtech
v Litvínově. Pan Miroslav Mikolášek navrhuje, aby pro tento turnaj byla v rozpočtu ÚKVS
vyčleněna částka 10 000,- Kč na pokrytí nákladů s organizací soutěže a na nákup cen pro děti.
Následně předseda ÚKVS vyzval členy výboru, aby hlasovali o úpravě rozpočtu a navýšení
jeho výdajové složky o 10 000,- Kč na pokrytí nákladů s organizací krajského superfinále
barevného minivolejbalu. Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Rozpočtové opatření bylo schváleno.
Dále vystoupil pan Jiří Fejfar s kritikou STK za nedůstojnou situaci s předáváním pohárů a
medailí v krajské soutěži kadetek a juniorek. Výbor doporučil STK, aby tuto záležitost
projednala na své schůzi a vyvodila z toho potřebná opatření.
ad 18)
Pan Mgr. Radek Horský informoval členy výboru o 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.
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ad 19)
Pan Mgr. Radek Horský informoval členy výboru o postupu vyplácení příspěvků na činnost
okresním volejbalovým svazům. Vyplácení prostředků probíhá dle směrnice „Financování
okresních volejbalových svazů“ na základě předložených podkladů – zápisů ze schůzí výboru
OVS, výsledků okresních soutěží. Připomněl, že za rok 2016 byly vyplaceny příspěvky na
činnost OVS Chomutov 5 000,- Kč a OVS Ústí nad Labem 4 000,- Kč. Další OVS
nepředložily potřebné podklady a příspěvky na činnost tudíž vyplaceny nebyly. Výbor vzal
zprávu na vědomí.
ad 20, 21)
V těchto bodech již nevystoupil žádný člen výboru.
ad 22)
Předseda návrhové komise pan Miroslav Karel přečetl přítomným členům výboru navrhované
usnesení z 1. zasedání výboru ÚKVS a řídící konference vyzval členy výboru, aby o tomto
návrhu usnesení hlasovali. Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo schváleno.
ad 23)
Závěrem poděkoval předseda ÚKVS přítomným členům výboru za účast a zasedání výboru
ÚKVS ukončil ve 21:00 hodin.
V Ústí nad Labem 5. 4. 2017
Předseda Ústeckého KVS
Mgr. Miroslav Přikryl

Ověřovatel zápisu
Mgr. Roman Marschner
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