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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 z 2. zasedání výboru Ústeckého KVS  

středa 22. listopadu 2017 od 18:00 hodin 

sportovní hala Sluneta, Jateční 1026/18, Ústí nad Labem 
 

 

Program: 

 

1. Zahájení a přivítání hostů, volba pracovního předsednictva 

2. Schválení programu, volba mandátové a návrhové komise 

3. Předání ocenění jubilantům 

4. Kontrola minulého zápisu 

5. Zpráva o činnosti předsednictva KVS za uplynulé období 

6. Zpráva z porady předsedů a VV ČVS 

7. Stanovisko ÚKVS k probíhající úpravě stanov a k novým stanovám ČVS 

8. Informace z nově ustanovené Asociace krajských volejbalových svazů (krajské 

projekty ČVS) 

9. Zpráva Komise rozhodčích 

10. Zpráva STK o krajských soutěžích mládeže, dospělých a minivolejbal 

11. Soutěže OVS 

12. Financování OVS 

13. Zpráva Revizní komise 

14. Průběžné čerpání rozpočtu 2017, příprava rozpočtu 2018 

15. KCM Ústeckého kraje 

15.1. výběrové řízení na pozici hlavního trenéra KCM dívky 

15.2. plán přípravy 

16. Různé 

17. Diskuze 

18. Usnesení z jednání výboru 

19. Závěr 
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ad 1)  

Úvodní slovo pronesl předseda ÚKVS pan Miroslav Přikryl. Přivítal přítomné členy výboru a 

hosty – paní Janu Kučerovou (předsedkyni KRK ÚKVS), pány Ivana Noska, Jiřího Fejfara a 

Václava Bartáka. 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: 10 pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

ad 2) 

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: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Program 2. 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: 10 pro, 0 

proti, 0 se zdrželo. Jednací řád 2. zasedání výboru ÚKVS byl schválen. 

Volba mandátové komise – zvoleni Mgr. Marschner Roman, Rubinstein Jiří, Smrčina Luboš. 

Výsledek hlasování: 10 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: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Předsedou zvolen pan Karel Miroslav. 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Mgr. Roman Marschner. Výsledek hlasování: 10 pro, 0 

proti, 0 se zdrželo hlasování. 

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

přítomno 10 z 15 členů výboru (66,66 %) s hlasem rozhodujícím, zasedání prohlásil za 

usnášeníschopné.  

 

ad 3) 

Předseda KSV ÚKVS pan Josef Herclík seznámil přítomné členy výboru a hosty 

s navrhovaným oceněním pro jubilanty. Následně předal medaili dr. Otakara Koutského za 

zásluhy o rozvoj volejbalu Mgr. Miroslavu Přikrylovi a dále ocenění panu Miroslavu Karlovi 

a Václavu Bartákovi při příležitosti jejich kulatých narozenin.  

 

ad 4) 

Kontrolu zápisu z 1. zasedání výboru provedl předseda Miroslav Přikryl. Konstatoval, že 

všechny úkoly byly splněny. Výbor vzal zprávu na vědomí. 

 

ad 5) 

Předseda ÚKVS informoval o činnosti předsednictva ÚKVS. Předsednictvo se sešlo v roce 

2017 13.3., 31.5., 20.9. a 22.11. Na schůzích řeší provozní záležitosti ÚKVS, zejména plnění 

rozpočtu 2017, přípravu rozpočtu 2018, výběrové řízení na post hlavního trenéra KCM dívek. 

Výbor zprávu projednal a schválil. 

 

ad 6) 

Předseda ÚKVS přednesl zprávu z dění v ČVS (porada předsedů a VV ČVS proběhne až o 

nadcházejícím víkendu). Informoval o nově ustavené Asociaci krajských volejbalových svazů 

(AKVS), která zatím sdružuje 7 KVS s vlastním IČ. Dále popsal situaci kolem úpravy stanov 

dle NOZ (návrh 300 registrovaných členů na 1 delegáta konference ČVS a do výboru ČVS; 

platnost stanov od 2019 dle AKVS nebo od 2021 dle návrhu SR ČVS). Předeslal, že ke 

schválení nového návrhu stanov bude nutné uspořádat okresní a krajskou konferenci. Dále 

informoval o krajských projektech a pasportizaci oddílů v kraji, o projektu Naděje ČVS, o 
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stále probíhajících kauzách na ČVS, o znovuobnovení servisní organizace ČVS pro marketing 

Volejbal s.r.o., kde jednatelem je pan Labašta. Upozornil dále na kontroverzní rozpočet ČVS 

2018, který sestavil pan Labašta, kde příjmová složka dosahuje 159 mil. Kč. Výbor vzal 

zprávu na vědomí. 

 

ad 7) 

Předseda ÚKVS informoval o snaze zapsat AKVS ve stanovách ČVS jako přidruženého člena 

ČVS. Předseda ÚKVS navrhnul, aby členové výboru hlasovali o následujícím usnesení: 

Ústecký KVS podporuje snahu o zapsání Asociace KVS ve stanovách ČVS jako 

přidruženého člena ČVS. Následně vyzval členy výboru, aby o tomto návrhu hlasovali. 

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Výbor předložený návrh předsedy 

ÚKVS schválil. 

Dále proběhla diskuze k tématu počtu registrovaných členů na 1 delegáta konference ČVS. 

Z diskuze vzešla připomínka, že ÚKVS bude podporovat tu variantu, kde počet 

registrovaných členů na 1 delegáta konference ČVS bude mezi 200 a 300 členy. 

 

ad 8) 

K tomuto bodu zazněly informace již v předcházejících sděleních. 

 

ad 9) 

Pan Mgr. Roman Marschner stručně informoval o činnosti komise rozhodčích ÚKVS za 

minulé období. V červnu 2017 proběhlo školení rozhodčích II. a III. třídy – vyškoleno bylo 7 

rozhodčích + 1 rozhodčí absolvovala školení u pražského KVS. V kraji 24 aktivních 

rozhodčích, z toho 10 v republikových soutěžích. V září 2017 proběhl seminář rozhodčích. 

Výbor vzal zprávu na vědomí. 

 

ad 10) 

Předseda STK ÚKVS pan Zdeněk Hlinovský informoval o probíhajícím ročníku krajských 

soutěží. Nově budou diplomy udělovány i družstvům na 4.-10. místech všech soutěží. Krajské 

kolo barevného minivolejbalu proběhne v Litvínově 7.-8.4.2018. Termín krajského 

superfinále BMV bude určen tak, aby se nekryl s termíny oblastních, popř. republikových kol 

BMV. Výbor vzal zprávu na vědomí. 

 

ad 11) 

Sekretář ÚKVS informoval o probíhajících soutěžích OVS. Okresní soutěže dospělých i 

mládeže pořádá pouze OVS Chomutov, OVS Ústí nad Labem pořádá soutěž mládeže. Výbor 

vzal zprávu na vědomí. 

 

ad 12) 

Sekretář ÚKVS připomněl směrnici „Financování OVS“, podle které může OVS čerpat od 

ÚKVS maximálně 5000,- Kč ročně. To je podmíněno dokladováním pravidelné schůzovní 

činnosti OVS a výsledků pořádaných soutěží. Za rok 2017 bude OVS Chomutov vyplaceno 

5000,- Kč, OVS Ústí nad Labem 4000,- Kč. Zbylé OVS zatím nepředložily potřebné 

podklady pro výplatu příspěvků. V souvislosti s OVS dále sekretář ÚKVS zmínil, že z výboru 

OVS Teplice odstoupil předseda výboru pan Jiří Rubinstein. OVS Teplice prozatím povede 

místopředseda pan Jiří Fejfar. Úkolem pro výbor či konferenci OVS Teplice je kooptovat 

nového člena výboru a zvolit předsedu výboru OVS Teplice na své nadcházející schůzi. 

Výbor vzal zprávu na vědomí. 
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ad 13) 

Předsedkyně KRK ÚKVS paní Jana Kučerová seznámila přítomné se zprávou z pravidelné 

kontroly hospodaření ÚKVS ze dne 22.11.2017. Konstatovala, že účetnictví ÚKVS bylo 

shledáno bez nedostatků. Podrobnější zpráva KRK ÚKVS bude přílohou zápisu. 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 22. 11. 2017 655 000,- Kč. K 31.10.2017 jsou dokladovány 

náklady ve výši 484 000,- Kč, příjmy ve výši 333 000,- Kč. Z VISu bylo na bankovní účet 

ÚKVS převedeno 140 100,- Kč ve dvou splátkách. Na ČVS byl podán projekt na podporu 

volejbalu v Ústeckém kraji. Podle předběžných informací ČVS schválil pro ÚKVS podporu 

ve výši 50 000,- Kč + 30 000,- Kč na administraci projektu. Vyúčtování projektu bude zřejmě 

nutné provést do konce roku 2017. Předseda ÚKVS dále konstatoval, že hospodaření 

ÚKVS v roce 2016 skončilo přebytkem ve výši 5 811,- Kč, který bude použit na pokrytí 

ztrát z předchozích období nebo období následujících. Výbor zprávu projednal a schválil. 

 

Předseda ÚKVS následně okomentoval návrh rozpočtu ÚKVS na rok 2018, který je 

koncipován jako ztrátový. Návrh rozpočtu nikdo z přítomných členů výboru 

nepřipomínkoval. Předseda ÚKVS vyzval členy výboru, aby o předloženém návrhu rozpočtu 

ÚKVS pro rok 2018 hlasovali. Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

Výbor návrh rozpočtu schválil.  

 

ad 15.1) 

Místopředseda ÚKVS pan Zdeněk Hlinovský oznámil přítomným členům výboru, že 

předsednictvo ÚKVS na svém dnešním zasedání zatím nerozhodlo ve věci hlavního trenéra 

KCM dívek. Schůze předsednictva bude k tomuto bodu pokračovat po skončení jednání 

výboru ÚKVS. Výsledek výběrového řízení bude zájemcům oznámen mailem 23.11.2017. 

Pro členy výboru a veřejnost bude výsledek zveřejněn na webových stránkách ÚKVS. 

Úkolem pověřen sekretář ÚKVS. Výbor vzal zprávu na vědomí. 

 

ad 15.2) 

Přítomný hlavní trenér KCM chlapců nastínil hlavní body přípravy krajského výběru. 

Vzhledem k tomu, že družstva SKV Ústí n. L. a Jirkova nepostoupí v ČP žáků do celostátní 

fáze této soutěže, bude příprava probíhat v termínech ČP žáků. O podrobnějším konceptu 

přípravy rozhodne trenér KCM do konce roku 2017. Výbor vzal zprávu na vědomí. 

 

ad 16) 

Zde vystoupil pan Zdeněk Hlinovský, který připomněl, že v minulosti některé oddíly záměrně 

nepouštěly své hráčky na akce krajského výběru. Proto navrhuje, aby výplata příspěvků na 

činnost mládežnických družstev po dokončení soutěží byla podmíněna také povinností 

družstev uvolňovat vybrané hráčky a hráče na akce krajských výběrů. Předseda ÚKVS 

následně vyzval, aby o tomto návrhu přítomní členové výboru hlasovali. Výsledek hlasování: 

10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Návrh pana Hlinovského výbor schválil. 

 

ad 17) 

K tomuto bodu již nevystoupil žádný člen výboru. 

 

ad 18) 

Předseda návrhové komise pan Miroslav Karel přečetl přítomným členům výboru navrhované 

usnesení z 2. zasedání výboru ÚKVS a řídící konference vyzval členy výboru, aby o tomto 
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návrhu usnesení hlasovali. Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

ad 19) 

Závěrem poděkoval předseda ÚKVS přítomným členům výboru za účast a zasedání výboru 

ÚKVS ukončil ve 20:00 hodin. 

 

V Ústí nad Labem 22. 11. 2017       

 

Předseda Ústeckého KVS   Ověřovatel zápisu 

Mgr. Miroslav Přikryl Mgr. Roman Marschner 


