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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 2. valné hromady Ústeckého KVS  
čtvrtek 7. dubna 2022 od 18:00 hodin 

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

1) Zahájení a přivítání delegátů a hostů, schválení pracovního předsednictva 
včetně řídícího valné hromady 

 Přikryl 
2) Schválení programu jednání, jednacího řádu a ověřovatele zápisu 
 řídící valné hromady 
3) Volba mandátové, volební a návrhové komise   
 řídící valné hromady 
4) Zpráva mandátové komise 

předseda komise 
5) Ocenění jubilantů 

Přikryl, Horský 
6) Zpráva o činnosti ÚKVS 
 Přikryl 
7) Zpráva o úrovni rozvoje volejbalu v Ústeckém kraji 
 Přikryl 
8) Zpráva kontrolní a revizní komise ÚKVS 
 Kučerová 
9) Výroční zpráva a výsledek hospodaření ÚKVS za rok 2021 
 Přikryl 
10) Diskuse 
 řídící valné hromady 
11) Volby 

a. schválení volebního řádu 
b. volba člena výboru za zesnulého Miroslava Mikoláška 
c. volba pěti delegátů na valnou hromadu ČVS a dvou náhradníků 

předseda volební komise 
12) Zpráva návrhové komise a schválení usnesení 2. valné hromady ÚKVS 
 předseda návrhové komise 
13) Závěr         

 řídící valné hromady 
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ad 1)  
Úvodní slovo pronesl předseda ÚKVS pan Mgr. Miroslav Přikryl, přivítal přítomné delegáty a 
hosty. Následovala volba pracovního předsednictva. Mgr. Miroslav Přikryl navrhuje, aby 
pracovní předsednictvo bylo zvoleno ve složení Mgr. Miroslav Přikryl a Mgr. Radek Horský a 
řídícím valné hromady Mgr. Miroslav Přikryl. Výsledek hlasování: pro 8, 0 proti, 0 se zdrželo 
hlasování. Valná hromada zvolila pracovní předsednictvo ve složení Mgr. Miroslav Přikryl, 
Mgr. Radek Horský a řídícího zasedání Mgr. Miroslava Přikryla.  
 
ad 2) 
K programu jednání a jednacímu řádu 2. valné hromady nebyly žádné připomínky. Pan Mgr. 
Miroslav Přikryl vyzval delegáty, aby hlasovali o jejich schválení. Výsledek hlasování: pro 8, 0 
proti, 0 se zdrželo hlasování.  
Program zasedání a jednací řád 2. valné hromady byl schválen.  
Mgr. Miroslav Přikryl navrhuje, aby ověřovatelem zápisu byl zvolen Mgr. Roman Marschner. 
Proti návrhu nebyly vzneseny připomínky, Mgr. Miroslav Přikryl vyzval delegáty, aby o tomto 
návrhu hlasovali. Výsledek hlasování: pro 8, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Ověřovatelem 
zápisu z 2. valné hromady byl zvolen Mgr. Roman Marschner. 
 
ad 3) 
Následně proběhla volba mandátové, návrhové a volební komise. Protože k návrhu na 
složení komisí, který představil Mgr. Radek Horský, nebyly vzneseny žádné připomínky, 
vyzval Mgr. Miroslav Přikryl delegáty, aby o složení komisí hlasovali: 
mandátová komise – Mgr. Marschner Roman, Rubinstein Jiří, Smrčina Luboš 
návrhová komise – Mgr. Horský Radek, Hlinovský Zdeněk, Maier Jiří 
volební komise – Karel Miroslav, Volf Miloš, Lacina Martin 
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 
Členové komisí poté ze svého středu vybrali předsedy. Předsedou mandátové komise byl 
zvolen Mgr. Roman Marschner, předsedou návrhové komise byl zvolen Mgr. Radek Horský, 
předsedou volební komise pan Miroslav Karel. 
 
ad 4) 
Mgr. Miroslav Přikryl požádal předsedu mandátové komise Mgr. Romana Marschnera, aby 
seznámil přítomné s aktuální účastí delegátů s hlasem rozhodujícím, hlasem poradním a 
hostů. Pan Marschner informoval přítomné, že na 2. valné hromadě ÚKVS je přítomno 8 z 18 
delegátů s hlasem rozhodujícím, tj. 44,44%. Dále je přítomno 5 delegátů s hlasem poradním. 
Všichni pozvaní hosté se z účasti omluvili. Konstatoval, že 2. valná hromada ÚKVS není 
usnášeníschopná. Na základě zprávy mandátové komise předseda ÚKVS Mgr. Miroslav 
Přikryl oznámil, že dle článku 10, odst. 7 stanov ČVS 2. valnou hromadu ÚKVS v 18:15 hodin 
ukončuje a vyzval delegáty, aby se po 30 minutách opět sešli k zahájení opakované valné 
hromady.  
 
Opakovaná valná hromada Ústeckého KVS dne 7. 4. 2022 byla zahájena v 18:45 hodin. 
Předseda mandátové komise konstatoval, že z celkového počtu 18 delegátů s hlasem 
rozhodujícím je přítomno 8, tj. 44,44 % a podle stanov ČVS je opakovaná valná hromada 
oprávněna volit a přijímat usnesení prostou většinou přítomných delegátů s hlasem 
rozhodujícím. 
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ad 5) 
Mgr. Miroslav Přikryl pronesl krátké slovo k oceňovaným jubilantům, ocenil jejich přínos pro 
volejbalové hnutí v Ústeckém kraji. Následně předal za asistence sekretáře ÚKVS medaili 
Otakara Koutského a drobný věcný dar panu Miroslavu Karlovi. Ostatním nepřítomným 
jubilantům bude ocenění předáno zprostředkovaně v místě jejich bydliště.  
 
ad 6) 
Mgr. Miroslav Přikryl podal přítomným delegátům zprávu o činnosti výboru ÚKVS. Schůzovní 
činnost v posledním období probíhala podle plánu 1x za 1-2 měsíce a s ohledem na 
aktuálnost a naléhavost úkolů. Řešeny byly hlavně tyto podněty: krajské soutěže, školení 
trenérů III. třídy, příprava valné hromady ÚKVS. 
Zprávu valná hromada vzala na vědomí. 
 
ad 7) 
Zprávu o úrovni rozvoje volejbalu podal Mgr. Miroslav Přikryl. Zmínil se zejména o 
překvapivě rostoucí mládežnické členské základny v kraji, zejména v kategorii přípravky a 
mladšího žactva. Zhodnotil výsledky mládežnických družstev v republikových soutěžích. 
Podal základní informace o přípravách na LODM v Olomouci jak na poli sportovním, tak 
funkcionářském. Krátce poreferoval o rozvoji beachvolejbalu v kraji. Posteskl si, že se zimní 
beachvolejbalové ligy v Ústí n. L., až na pár výjimek, neúčastnily páry z jiných měst. Závěrem 
okomentoval nové rozdělení mládežnických kategorií a dopad do krajských soutěží. 
Z krátké diskuse k této zprávě vyplynul úkol pro sekretáře ÚKVS. VH ÚKVS ukládá sekretáři 
ÚKVS znovu na kluby v kraji rozeslat návrh na nové rozdělení mládežnických kategorií.  
 
ad 8) 
Zprávu přednesla předsedkyně KaRK ÚKVS Jana Kučerová. Zhodnotila práci komise za 
uplynulé období. Kontrola pokladny proběhla v prosinci 2021. Petr Beran se stal členem 
KaRK ČVS.  
Kontrola účetnictví ÚKVS, DPP a inventura majetku proběhne ve druhém kvartálu 2022. KaRK 
ÚKVS nemá námitek k práci výboru ÚKVS. 
Valná hromada vzala zprávu na vědomí. 
 
ad 9) 
Výroční zprávu ÚKVS přednesl Mgr. Miroslav Přikryl. Její součástí byly také již probíraná 
témata v předchozích bodech programu. Proto ve zprávě přešel na hospodaření ÚKVS v roce 
2021.  
Výnosy činily 532400,- Kč, náklady 667 693,- Kč a celkový hospodářský výsledek -135 293,- 
Kč. Ztráta v hospodaření v roce 2021 bude pokryta z finanční rezervy předchozích let. 
K 31.12.2021 bylo na bankovním účtu ÚKVS cca 350 000,- Kč, v prvním kvartálu 2022 bylo 
ČVS půjčeno 200 000,- Kč. Aktuálně je na účtu 198 000,- Kč. 
Krajský úřad přiznal ÚKVS dva finanční granty na LODM: 1) 30 000,- na přípravu a pořízení 
dresů pro týmy šestkového volejbalu, 2) 15 000,-  na přípravu a pořízení dresů pro páry 
beachvolejbalu. 
K výroční zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky. Mgr. Miroslav Přikryl vyzval delegáty, 
aby o schválení výroční zprávy ÚKVS za rok 2021 hlasovali. Výsledek hlasování: pro 8, 0 proti, 
0 se zdrželo hlasování. Výroční zpráva ÚKVS za rok 2021 byla schválena. 
V tomto bodu programu dále Mgr. Miroslav Přikryl představil přítomným delegátům 
upravený návrh rozpočtu ÚKVS na rok 2022. Pro tento rok byl sestaven vyrovnaný rozpočet, 
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předpokládané příjmy ve výši 565 000,- Kč, předpokládané výdaje 565 000,- Kč. 
K předloženému rozpočtu se vyjádřil místopředseda ÚKVS pan Zdeněk Hlinovský, který 
navrhuje přesun 8 000,- Kč z položky 18 (Dotace na MČR seniorek 2022) do položky 11 
(Finanční granty pro oddíly mládežnických kategorií). K jeho návrhu se krátce debatovalo. 
Poté Mgr. Miroslav Přikryl vyzval delegáty, aby o návrhu rozpočtu ve znění po úpravě Zdeňka 
Hlinovského hlasovali. Výsledek hlasování: pro 8, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Rozpočet 
ÚKVS na rok 2022 byl schválen ve znění po úpravě Zdeňka Hlinovského. 
 
ad 10) 
Mgr. Miroslav Přikryl představil plán ČVS na zvýšení členských příspěvků. Podle jeho slov 
existuje celá řada návrhů, jedním z nich je zvýšení členských příspěvků na 300 Kč za mládež a 
na 400 Kč za dospělé. Návrh, který bude předložen valné hromadě ČVS, není ještě připraven. 
K tomuto tématu se strhla plamenná diskuze. Po diskusi valná hromada ÚKVS přijala 
stanovisko, ve kterém požaduje zachovat členské příspěvky (LP) ve stávající výši. 
Poté vystoupil se svým dotazem ohledně školení trenérů II. třídy Martina Lacina. Valná 
hromada ukládá Mgr. Miroslavu Přikrylovi, aby informace ohledně školení zjistil a přes 
sekretáře ÚKVS rozeslal na kluby v Ústeckém kraji. 
 
ad 11) 
a) Slova se ujal předseda volební komise pan Miroslav Karel. Požádal delegáty, aby 
připomínkovali výborem ÚKVS navrhovaný volební řád, který delegáti dostali v předstihu 
emailem. K návrhu volebního řádu 2. valné hromady nebyly vzneseny připomínky. Pan 
Miroslav Karel proto vyzval přítomné delegáty, aby o jeho schválení hlasovali. Výsledek 
hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Volební řád 2. valné hromady byl schválen. 
b) Předseda volební komise předal slovo panu Zdeňku Hlinovskému, který navrhnul valné 
hromadě zvolit pana Miroslava Karla členem výboru ÚKVS za zesnulého Miroslava Mikoláška. 
Vzhledem k tomu, že nebyl navržen žádný protikandidát, pan Miroslav Karel vyzval delegáty, 
aby o návrhu pana Zdeňka Hlinovského hlasovali. Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se 
zdržel hlasování. Pan Miroslav Karel byl zvolen členem výboru ÚKVS. 
Karel Miroslav, nar. 5.4.1965, bydliště: 43004 Chomutov Kamenný vrch 5267, MT: 
739830154, email: karel-mira@post.cz, oddíl: Veros Chomutov 
c) Předseda volební komise seznámil přítomné s návrhem delegátů na 2. valnou hromadu 
ČVS, která se uskuteční v sobotu 14. května 2022 od 10:00 hodin v hotelu Pyramida v Praze.  
1) Hlinovský Zdeněk, nar. 30.11.1961, bydliště: Zátiší 1086, 431 11 Jirkov, MT: 777 611 130, 
email: zdenek.hlinovsky@seznam.cz, oddíl: VK Jirkov 
2) Lacina Martin, nar. 6.4.1969, bydliště: 41771 Zabrušany 128, MT: 602 420 815, email: 
martin.lacina@centrum.cz, oddíl: VK Šanov Teplice  
3) Mgr. Marschner Roman, 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 
4) Maier Jiří, nar. 12.10.1950, bydliště: Větrná 2730/38, 400 11 Ústí nad Labem, MT: 603 701 
142, email: beacharenausti@seznam.cz, oddíl: SK Volejbal Ústí nad Labem 
5) Mgr. Herclík Josef, 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 
O jednotlivých delegátech se následně hlasovalo dle schváleného volebního řádu. Výsledky 
hlasování: 
Hlinovský Zdeněk   8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování 
Lacina Martin    8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování 
Mgr. Marschner Roman  8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování 
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Maier Jiří    8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování 
Mgr. Herclík Josef   8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování 
Výše jmenovaní byli za ÚKVS zvoleni delegáty na 2. valnou hromadu ČVS. 
Miroslav Karel seznámil přítomné s návrhem dvou náhradníků zvolených delegátů na 2. 
valnou hromadu ČVS. Jsou jimi Mgr. Radek Horský a Luboš Smrčina. Proti tomuto návrhu 
nebyly vzneseny připomínky. Miroslav Karel vyzval delegáty, aby o návrhu hlasovali. 
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Náhradníky na pozici delegáta 
ÚKVS na 2. valné hromadě ČVS byli zvoleni Mgr. Radek Horský a Luboš Smrčina. 
Mgr. Miroslav Přikryl následně poděkoval předsedovi volební komise za zdárný průběh voleb 
a přešel k dalšímu bodu programu. 
 
ad 12) 
Slova se ujal předseda návrhové komise Mgr. Radek Horský, který poděkoval přítomným 
delegátům a hostům za bezproblémový průběh valné hromady a přečetl přítomným 
delegátům navrhované usnesení z 2. valné hromady ÚKVS. Řídící valné hromady následně 
vyzval delegáty s hlasem rozhodujícím, aby o tomto návrhu usnesení hlasovali. Výsledek 
hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Usnesení z 2. valné hromady ÚKVS bylo 
schváleno. 
 
ad 13) 
Závěrem poděkoval předseda ÚKVS přítomným delegátům a hostům za účast a 2. valnou 
hromadu ukončil v 19:40 hodin. 
 
V Ústí nad Labem 07. 04. 2022       
 
Předseda Ústeckého KVS         Zapisovatel 
Mgr. Miroslav Přikryl        Mgr. Radek Horský 
 
Ověřovatel zápisu 
Mgr. Roman Marschner                                          


