ÚSTECKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
Jateční 3436/47a, Ústí nad Labem
IČ 02909375
Mobil: 774 030 666, e-mail: radhor@post.cz
Zápis z 4. zasedání výboru Ústeckého KVS
čtvrtek 28. listopadu 2018 od 18:00 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.

Zahájení a přivítání hostů, volba pracovního předsednictva
Schválení programu, volba mandátové a návrhové komise
Případné předání ocenění jubilantům
Kontrola minulého zápisu
Zpráva o činnosti předsednictva KVS za uplynulé období
Zpráva z porady předsedů a VV ČVS
Finanční politika ČVS a vliv na financování ÚKVS
Průběžné čerpání rozpočtu 2018
Ohlasy k projektu „Rozhodčí ÚKVS“
Příprava rozpočtu 2019
Odměňování předsedy, ekonomky a sekretáře ÚKVS
Informace o projektech ČVS na podporu mládeže
Zpráva Revizní komise
Zpráva Komise rozhodčích
Zpráva STK o krajských soutěžích mládeže, dospělých a minivolejbal
Soutěže OVS
Financování OVS
KCM Ústeckého kraje
18.1. plán přípravy na LODM v Liberci 2018/2019 – šestkový
volejbal, beachvolejbal (výběr trenéra)
18.2. příprava výběrového řízení na pozici hlavního trenéra KCM
dívky, chlapci od 2019/2020
Různé
Diskuze
Usnesení z jednání výboru
Závěr
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ad 1)
Úvodní slovo pronesl předseda ÚKVS pan Mgr. Miroslav Přikryl. Přivítal přítomné členy
výboru a hosta – předsedkyni KaRK ÚKVS paní Janu Kučerovou. 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: 11 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: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Program 4. 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: 11 pro, 0
proti, 0 se zdrželo. Jednací řád 4. zasedání výboru ÚKVS byl schválen.
Volba mandátové komise – zvoleni Mgr. Marschner Roman, Rubinstein Jiří, Píza Václav.
Výsledek hlasování: 11 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: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Předsedou zvolen pan Mgr. Radek Horský.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Mgr. Roman Marschner. Výsledek hlasování: 11 pro, 0
proti, 0 se zdrželo hlasování.
ad 3)
K ocenění jubilantů nebyly připraveny žádné návrhy.
ad 4)
Kontrolu plnění úkolů z 3. 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 11 z 15 členů výboru (tj. 73,3 %) s hlasem rozhodujícím, zasedání prohlásil za
usnášeníschopné.
Předseda ÚKVS informoval o činnosti předsednictva ÚKVS. Předsednictvo se sešlo v roce
2018 21.3., 30.5., 19.9. a 28.11. Na schůzích řeší provozní záležitosti ÚKVS, zejména plnění
rozpočtu 2018, administraci projektů ČVS, průběh krajských soutěží. Zpráva předsedy ÚKVS
za rok 2018 je přílohou zápisu. Výbor zprávu projednal a schválil.
ad 6)
Předseda ÚKVS přednesl zprávu z porady předsedů a výboru ČVS, ve které se zmínil o:
• neúspěšné kooptaci pana Pečínky do SR ČVS
• problematickém fungování KaKR ČVS
• stále se oddalujícím zavedením organizačního a kompetenčního řádu
• připravované směrnici v souvislosti s dotačními projekty MŠMT
Výbor vzal zprávu na vědomí.
ad 7)
Předseda ÚKVS informoval, že finanční politika ČVS se ve vztahu ke KVS v roce 2019
nezmění. Veškeré finanční prostředky půjdou na krajské volejbalové svazy formou dotací a
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účelově vázaných projektů. Předseda v této souvislosti konstatoval, že administrativní zátěž
bude nadále stoupat. Výbor vzal zprávu na vědomí.
ad 8)
Zprávu k průběžnému čerpání rozpočtu přednesl předseda ÚKVS Mgr. Miroslav Přikryl. Na
bankovním účtu ÚKVS je průběžný zůstatek cca 880 000,- Kč, na účtu VIS 71 950,- Kč.
Výnosy k datu konání schůze činily 451 000,- Kč, náklady 221 931,- Kč. Upozornil, že
některé kluby dosud nevyčerpaly prostředky z kapitoly 11 rozpočtu ÚKVS 2018. Čerpání je
možné oproti účetně doloženým nákladům vystaveným na ÚKVS. Výbor uložil sekretáři, aby
dotčené kluby na tuto skutečnost upozornil. Výbor vzal zprávu na vědomí.
ad 9)
Předseda ÚKVS Mgr. Miroslav Přikryl informoval o průběžném čerpání v projektu
„Rozhodčí ÚKVS“. Upozornil, že formuláře je třeba na sekretariát ÚKVS zaslat v originále
poštou. Na účty klubů budou finanční prostředky zaslány v druhé polovině prosince. Výbor
ukládá sekretáři, aby tuto skutečnost oddílům mládeže znovu připomněl. Výbor vzal zprávu
na vědomí.
ad 10)
Předseda ÚKVS Mgr. Miroslav Přikryl okomentoval návrh rozpočtu ÚKVS pro rok 2019.
Rozpočet je navržen jako mírně ztrátový. V příjmové části rozpočtu je počítáno s navýšením
vkladů družstev do krajských soutěží, LP a projektů mládeže ČVS a krajského úřadu. Ve
výdajové části rozpočtu došlo oproti minulosti k výrazným změnách v charakteru čerpání. Již
nebude možné posílat peníze ve formě příspěvků, ale pouze dotačně oproti předloženým
účetním dokladům vystaveným na ÚKVS. Vzhledem k rostoucí administrativě je v návrhu
rozpočtu zohledněno i navýšení odměn pro ekonomku, předsedu a sekretáře ÚKVS. Předseda
ÚKVS vyzval přítomné, aby návrh rozpočtu připomínkovali. Předsedkyně KaRK ÚKVS paní
Jana Kučerová vznesla protinávrh, aby v návrhu rozpočtu byla navýšena odměna ekonomce
ÚKVS na 80 000,- Kč. Předseda ÚKVS vyzval členy výboru, aby o tomto pozměňovacím
návrhu hlasovali. Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrželo se 1. Návrh rozpočtu ÚKVS ve
znění pozměňovacího návrhu Jany Kučerové byl výborem schválen.
ad 11)
Předseda ÚKVS Mgr. Miroslav Přikryl navrhl, aby zvýšená administrace v souvislosti
s dotačními tituly a projekty ÚKVS za poslední období byla ze strany ÚKVS ohodnocena
mimořádnou odměnou ekonomky, předsedy a sekretáře ÚKVS. Vyzval, aby se členové
výboru svým hlasováním k návrhu vyjádřili. Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželo se 0.
Návrh byl výborem schválen. Následně výboru předložil návrh na výši odměn: ekonomka
20 000,- Kč, předseda 10 000,- Kč, sekretář 10 000,- Kč. O návrhu výbor hlasoval s tímto
výsledkem. Pro 8, proti 0, zdrželo se 2. Výbor návrh schválil.
ad 12)
Předseda ÚKVS Mgr. Miroslav Přikryl krátce informoval o projektech mládeže
podporovaných ČVS. Za ÚKVS byly podány čtyři projekty, které je třeba řádně vyúčtovat do
konce letošního roku. Miroslav Mikolášek Navrhl, aby v roce 2019 byl do projektů
mládeže zařazen minivolejbal. O tomto návrhu výbor hlasoval: pro 11, proti 0, zdrželo
se 0. Výbor návrh schválil. Dále výbor pověřil Miroslava Mikoláška, aby se u garanta
minivolejbalu ČVS pana Jakuba Lejska dotázal na financování minivolejbalu a
materiální podporu minivolejbalu v krajích.
Dále se předseda ÚKVS zmínil o programu MŠMT „Můj klub“ a změnách ve výkladu
v kapitole kategorizace členské základny. Výbor vzal zprávu na vědomí.
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ad 13)
Krátkou zprávu o namátkové kontrole účetnictví ÚKVS podala předsedkyně KaRK ÚKVS
paní Jana Kučerová. Všechny namátkou vyžádané doklady byly v pořádku. Dále vyzdvihla
práci ekonomky pro ÚKVS a znovu podpořila již odsouhlasený návrh navýšení její odměny.
Výbor vzal zprávu na vědomí.
ad 14)
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. V kraji evidováno 22 rozhodčích, z toho 12 působí v republikových
soutěžích a 10 v soutěžích krajských. Upozornil, že zejména v krajských soutěžích je situace
kritická. Výbor ukládá sekretáři ÚKVS oslovit kluby a zájemce o kurz rozhodčího III. třídy.
KR ČVS vyčlenila 15 000,- Kč na podporu mladých rozhodčích v krajích. Dále krátce
informoval o účasti na mezinárodním semináři rozhodčích v Římě. Výbor vzal zprávu na
vědomí.
ad 15)
Za STK ÚKVS vystoupil předseda komise pan Zdeněk Hlinovský.
Nejdříve se zmínil o připravovaném školení trenérů III. třídy. Výbor pověřuje pana Josefa
Herclíka přípravou školení trenérů III. třídy v termínu květen – červen 2019.
Dále se zmínil o nejasné otázce ohledně pojištění volejbalistů v rámci ČVS a ČUS. Výbor
ukládá předsedovi ÚKVS informovat se na příslušných místech o právní skutkové podstatě
pojištění volejbalistů během jejich tréninkové a soutěžní činnosti.
Dále upozornil, že od 7.11.2018 je v platnosti nařízení ČVS, které povinuje činovníky
domácích družstev vkládat zápisy o utkání do VISu. Toto nařízení reflektuje požadavky
dotačního programu MŠMT „Můj klub“ o evidenci členské základny v soutěžích. ÚKVS
zavede tuto povinnost od 1.1.2019. Výbor pověřil pana Luboše Pajera, aby k tomuto účelu
upravil VIS a nadefinoval potřebná práva vedoucím jednotlivých družstev. Vyplnění zápisů
musí splňovat veškeré náležitosti. U trojkového a čtyřkového volejbalu se budou používat
jednotné zkrácené verze zápisů. Výbor pověřil sekretáře ÚKVS, aby zápisy pro trojkový a
čtyřkový volejbal rozeslal oddílům mládeže.
Krajské superfinále barevného minivolejbalu se odehraje o víkendu 1. – 2. června 2019.
Výbor vzal zprávu na vědomí.
ad 16, 17)
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. Výbor vzal zprávu na vědomí.
ad 18)
Výbor ÚKVS ukládá hlavním trenérům KCM dívek i chlapců vypracovat plán přípravy
družstev na LODM 2019 v Liberci a předběžný rozpočet přípravy. Dle rozpisu LODM
připravit nominaci hráček, hráčů, včetně náhradníků (2 náhradníci v šestkovém volejbalu, 1
náhradník v beach volejbalu) a podklady (zejména pasové fotky) pro akreditaci všech
účastníků (termín akreditace konec května 2019).
V tomto bodě byla dále diskutována otázka výběrového řízení na pozici hlavního trenéra
KCM dívek a KCM chlapců pro nadcházející dvouleté období počínaje soutěžním ročníkem
2019/2020. Výbor ukládá předsednictvu ÚKVS vypracovat podmínky VŘ a VŘ vyhlásit
nejpozději v dubnu 2019.
4| Stránka

ad 19)
V tomto bodě vystoupil předseda ÚKVS s žádostí klubu TJ Slovan Varnsdorf, jehož družstva
startují v krajských soutěžích Libereckého kraje, o převod LP za jeho členy na VIS účet
Libereckého kraje. Po krátké diskuzi předseda ÚKVS vyzval členy výboru, aby se hlasováním
k této žádosti vyjádřili. Výsledek hlasování: 0 pro, 11 proti, 0 se zdrželo hlasování. Výbor
ÚKVS žádost zamítnul.
ad 20)
Diskuze proběhla v rámci jednotlivých bodů.
ad 21)
Předseda návrhové komise Mgr. Radek Horský přečetl přítomným členům výboru
navrhované usnesení z 4. zasedání výboru ÚKVS a řídící konference vyzval členy výboru,
aby o tomto návrhu usnesení hlasovali. Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
hlasování. Usnesení bylo schváleno.
ad 22)
Závěrem poděkoval předseda ÚKVS přítomným členům výboru za účast a zasedání výboru
ÚKVS ukončil ve 20:50 hodin.
V Ústí nad Labem 28. 11. 2018
Zapsal Mgr. Radek Horský
Předseda Ústeckého KVS
Mgr. Miroslav Přikryl

Ověřovatel zápisu
Mgr. Roman Marschner
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