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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 3. zasedání výboru Ústeckého KVS  

čtvrtek 19. dubna 2018 od 19:00 hodin 

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

 

Program: 

 

1. Zahájení 

2. Volba pracovního předsednictva a řídícího jednání 

3. Schválení programu jednání, jednacího řádu, mandátové a 

návrhové komise 

4. Kontrola úkolů z usnesení minulého zasedání výboru ÚKVS 

5. Zpráva mandátové komise 

6. Zpráva o činnosti předsednictva ÚKVS za uplynulé období 

7. Informace z posledního VV ČVS   

8. Závěrečná zpráva o hospodaření 2017 

9. Rozpočet 2018 – čerpání 

10. Zpráva komise rozhodčích 

11. Zpráva STK o krajských soutěžích mládeže, dospělých a 

minivolejbal (krajské superfinále?) 

12. Soutěže a financování OVS 

13. Různé 

14. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení ze zasedání výboru 

ÚKVS 

15. Závěr 
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ad 1)  

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

výboru.  

 

ad 2) 

Následně proběhla volba pracovního předsednictva. Pracovní předsednictvo bylo zvoleno ve 

složení Mgr. Miroslav Přikryl, Mgr. Radek Horský. Řídícím zasedání byl zvolen pan Mgr. 

Miroslav Přikryl. Výsledek hlasování: 12 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: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Program 3. 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: 12 pro, 0 

proti, 0 se zdrželo. Jednací řád 3. zasedání výboru ÚKVS byl schválen. 

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

Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Předsedou zvolen pan Mgr. 

Roman Marschner. 

Volba návrhové komise – zvoleni Mgr. Radek Horský, Karel Miroslav, Hlinovský Zdeněk. 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Předsedou zvolen pan Mgr. Radek Horský. 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Mgr. Roman Marschner. Výsledek hlasování: 12 pro, 0 

proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

ad 4) 

Kontrolu plnění úkolů z 2. zasedání výboru ÚKVS provedl předseda ÚKVS Mgr. Miroslav 

Přikryl a 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 12 z 15 členů výboru (tj. 80 %) s hlasem rozhodujícím, zasedání prohlásil za 

usnášeníschopné.  

 

ad 6) 

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

2018 21.3. Další schůze jsou dle harmonogramu schůzovní činnosti ÚKVS v plánu 16.5., 

19.9. a 21.11. Na schůzích řeší provozní záležitosti ÚKVS, zejména plnění rozpočtu 2018, 

průběh krajských soutěží a přípravu nadcházejícího soutěžního ročníku, přípravu školení 

trenérů III. třídy. Výbor zprávu projednal a schválil. 

 

ad 7) 

Předseda ÚKVS přednesl zprávu z dění v ČVS, ve které se zmínil hlavně o úpravách 

stávajících stanov ČVS, přípravě nových stanov ČVS. Dále uvedl, že vzhledem k chybějícímu 

prováděcímu předpisu čerpání státních dotací z MŠMT ČVS zatím neposlal na kraje 

příspěvek na činnost, a proto příspěvky mládežnickým oddílům za dokončení soutěží budou 

vyplaceny v pozdějším termínu. Výbor vzal zprávu na vědomí. 

 

ad 8) 

Závěrečnou zprávu o hospodaření ÚKVS v roce 2017 přednesl předseda ÚKVS Mgr. 

Miroslav Přikryl. Účetnictví roku 2017 bylo uzavřeno se schodkem – 25 785,- Kč. Závěrečná 
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zpráva byla vložena na rejstříkový soud. Přehled hospodaření ÚKVS za rok 2017 je přílohou 

zápisu. Závěrečnou zprávu výbor projednal a schválil. 

 

ad 9) 

Předseda ÚKVS Mgr. Miroslav Přikryl informoval členy výboru ÚKVS o průběžném čerpání 

rozpočtu roku 2018. V současné době probíhá čerpání zejména v položce přípravy KCM, 

budou vyplaceny odměny členům STK. Výplata odměn mládežnickým družstvům bude 

pozdržena do doby, kdy bude jasné, jakým způsobem se bude čerpat a účtovat příspěvek od 

ČVS. Byla podána žádost o grant úřadu Ústeckého kraje na nákup volejbalového materiálu ve 

výši 50 000,- Kč. Výbor vzal zprávu na vědomí. 

 

ad 10) 

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

minulé období. Pro nízký počet zájemců zatím nebude organizováno školení rozhodčích 

v Ústeckém kraji. Individuální požadavky řeší ve spolupráci s komisemi rozhodčích 

sousedních KVS. Výbor vzal zprávu na vědomí. 

Dále popsal situaci s neproplacenou odměnou panu Drugdovi za výkon rozhodčího oddílem 

TJ Baník Meziboří (utkání Meziboří vs. Duchcov) a navrhuje, aby oddílu TJ Baník 

Meziboří byla pozastavena výplata příspěvků mládežnickým družstvům do doby, kdy 

oddíl zjedná nápravu. Předseda ÚKVS Mgr. Miroslav Přikryl vyzval členy výboru, aby o 

tomto návrhu hlasovali. Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Výbor 

souhlasí s předloženým návrhem.  

 

ad 11) 

Předseda STK ÚKVS pan Zdeněk Hlinovský informoval o letošním ročníku krajských 

soutěží. Vyjma KP II. třídy žen byly všechny soutěže dokončeny a vedoucími příslušných 

soutěží předány diplomy, poháry a medaile. Zmínil se o problematice povinné péče o mládež 

u družstev KP I. třídy dospělých. STK ÚKVS se na svém jednání vyslovila o zrušení této 

povinnosti u účastníků této soutěže. Z diskuze vyplynul úkol pro sekretáře ÚKVS zjistit, 

zda by případné zrušení této povinnosti neodporovalo soutěžnímu řádu ČVS. O 

výsledcích bude informovat nejbližší předsednictvo ÚKVS. Výbor vzal zprávu na vědomí. 

O proběhnuvším krajském kole barevného minivolejbalu informoval Miroslav Mikolášek. 

Z krajského kola barevného minivolejbalu postupuje 6 nejlepších družstev na celostátní kolo 

26. – 27. 5. 2018 v Praze. Upozornil na chybějící rozhodčí a v této souvislosti navrhuje, 

aby pro příští ročník soutěže bylo povinností jednotlivých klubů dodat do každé barvy 

daného soutěžního dne jednoho rozhodčího. Předseda ÚKVS vyzval členy výboru, aby o 

tomto návrhu hlasovali. Výsledek hlasování 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výbor návrh 

Miroslava Mikoláška schválil.  

 

ad 12) 

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

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

Příspěvky na činnost OVS se řídí platnou směrnicí. Většina OVS příspěvek vhledem 

k neposkytnutí podkladů pro výplatu nečerpá. Dále výbor ÚKVS informoval, že po 

odstoupivším předsedovi výboru OVS Teplice byl do této funkce konferencí OVS Teplice 

zvolen pan Jiří Fejfar a členem výboru zvolen pan Martin Lacina. Výbor vzal zprávu na 

vědomí. 

 

ad 13) 

K tomuto bodu již nevystoupil žádný člen výboru. 
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ad 14) 

Předseda návrhové komise Mgr. Radek Horský přečetl přítomným členům výboru 

navrhované usnesení z 3. zasedání výboru ÚKVS a řídící konference vyzval členy výboru, 

aby o tomto návrhu usnesení hlasovali. Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

hlasování. Usnesení bylo schváleno. 

 

ad 15) 

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

ÚKVS ukončil ve 20:40 hodin. 

 

V Ústí nad Labem 19. 4. 2018       

 

 

Zapsal Mgr. Radek Horský 

 

 

Předseda Ústeckého KVS   Ověřovatel zápisu 

Mgr. Miroslav Přikryl Mgr. Roman Marschner 


