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Zápis č. 04/2021 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 9.4.2021 od 19:00, uskutečněno distančně prostřednictvím 
technických prostředků (ZOOM) 

Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, L. Ott, 
F. Pluhař, L. Ruprich, J. Vik 

Omluveni:  
Příští zasedání: bude určeno dodatečně, termín po valné hromadě ČVS 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Rozdělení kompetencí v rámci nově zvoleného výboru KVS 
3. Různé 

ad 1 

• 2/5/2020 - Pokusit se posunout záležitost první třídy mužů (V. Nidrle, 14.10.). 
Vzhledem k vývoji situace a také k nejasnosti družstev ohledně hráčů, které budou mít 
k dispozici, bylo rozhodnuto řešit záležitost až koncem soutěžního období, případně 
začátkem příštího. 
Úkol trvá, termín změněn na 31.7.2021. 

• 1/3/2021 - Zaslat J. Kmoníčkovi seznam mailových adres delegátů valné hromady KVS 
a návrh jednacího řádu KVS (J. Vik, 15.3.). 
Úkol plněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/3/2021 - Připravit testovací seanci ZOOM pro delegáty valné hromady KVS, rozeslat 
jim popis ovládání aplikace ZOOM (J. Kmoníček, 31.3.). 
Vyzkoušeno nejprve v rámci P-KVS, potom ve dvou termínech pro delegáty valné 
hromady KVS. 
Úkol plněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/3/2021 - Připravit ve spolupráci s J. Kmoníčkem testovací hlasování pro účastníky 
testovací seance ZOOM (T. Jirásek, 31.3.). 
Proběhlo ve dvou termínech. 
Úkol plněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/3/2021 - Zkontrolovat zaplacení členských příspěvků u delegátů krajské valné hromady 
(V. Nidrle, 15.3.). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 5/3/2021 - Zkontrolovat a případně poptat rozdělení gescí v jednotlivých OVS (J. Vik, 
15.3.). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 6/3/2021 -  Připravit (a seznámit s ním družstva mládeže postup) vyrovnání LPD za 
neodehrané soutěže (J. Lejsek, L. Ruprich, 31.3.). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 7/3/2021 - Rozeslat vedoucím družstev HK-Z-1 mail informující o ukončení soutěže HK-
Z-1 (J. Vik, 15.3.). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 
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• 8/3/2021 - Rozeslat vedoucím družstev druhých tříd o zrušení postupů do prvních tříd 
ČVS (J. Vik, 15.3.). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2021 – do 30.3.: 
1. Podklady do zprávy o činnosti - předseda KVS již odeslal, předseda ČVS potvrdil 

přijetí. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2021 – do 30.3.: 
8. Postupující družstva ze soutěží KVS do kvalifikací do soutěží ČVS a mistrovství ČR 

žáků a žákyň - dle rozhodnutí SR 02/40 bod b) byly všechny soutěže s výjimkou 
extralig zrušeny bez postupů a sestupů - zpráva odeslána. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2021 – do 30.6.: 
9. Přehled družstev v krajských a okresních soutěžích - statistické hlášení - bude 

konzultováno v Praze, jak při vykazování postupovat. 
10. Návrh textové části rozpisů soutěží řízených KVS (zašlete jen pokud došlo ke 

změnám oproti schválenému rozpisu 2021) - nepředpokládáme změny. 

ad 2 – Rozdělení kompetencí v rámci nově zvoleného výboru KVS 
V souladu s předběžnými dohodami s okresními volejbalovými svazy byly kompetence 
rozděleny takto: 

- předseda - Václav Nidrle, zvolen do funkce valnou hromadou Kh KVS, 

- místopředseda, člen úseku mládeže - Jakub Lejsek, 

- hospodář - Jiří Kmoníček, 

- předseda disciplinární komise - Ladislav Ott, 

- předseda trenérsko-metodické komise - František Pluhař, 

- předseda komise rozhodčích - Václav Anděl, 

- předseda komise mládeže, člen úseku mládeže - Tomáš Jirásek, 

- člen úseku mládeže - Luděk Ruprich, 

- sekretář, předseda sportovně-technické komise soutěží dospělých, předseda komise 
společenského významu - Jaroslav Vik. 

ad 3 - Různé 
V. Nidrle: 
- Vzhledem k volbě delegátů na VH v Praze zváží svoji abdikaci na funkci předsedy KVS. 
- Doporučil, aby předvolební jednání před VH ČVS vedl za kraj Jakub Lejsek. 
 
F. Pluhař: 
- Reagoval na upozornění předsedy KVS o zvážení abdikace na funkci - volby proběhly 

demokraticky a jejich výsledek musíme akceptovat, i když se nám nelíbí. On sám chce 
ze zdravotních důvodů absolvovat poslední jedno volební období, na VN apeluje, aby se 
pro toto volební období rozhodl pro pokračování. 

J. Lejsek: 
- V Praze je třeba zjistit, co je potřeba udělat v souvislostí s nově zvoleným výborem KVS 

vůči zápisu v rejstříku (jaké doklady, bude prováděno centrálně, nebo si máme zařídit 
sami). 
Úkol 1/4/2021:  Zjistit na ČVS, jaké kroky je třeba udělat s ohledem na zápis Kh 

KVS v rejstříku. 
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Termín:   22.4.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

J. Vik: 
- Vzhledem k nejednoznačným informacím o schůzce v Praze doporučuje, aby napříště 

na vyjednáváních nezastupoval Kh KVS jediný zástupce, ale vždy dva (předsedou 
navržený J. Lejsek a jeden další). Vylučovací metodou, hlavně co do možností cestovat, 
došel k Jiřímu Kmoníčkovi, nicméně na konkrétním jménu netrvá a pokud předseda 
svoje stanovisko přehodnotí a případná jednání ve dvojici s J. Lejskem bude ochoten 
absolvovat, přivítá to. K tomu V. Nidrle - nepovažuje za přínosné, aby se vyjednávání 
účastnil. Dále J. Lejsek - z každého jednání bude vypracována stručná písemná zpráva 
a členové výboru i další delegáti na VH ČVS s ní budou seznámeni. 

- Je třeba dopracovat plán schůzové činnosti do konce prvního pololetí. V. Nidrle ho 
vypracuje, další zasedání výboru KVS bude po valné hromadě ČVS. 
Úkol 2/4/2021:  Vypracovat plán schůzové činnosti do konce prvního pololetí 

2021. 
Termín:   22.4.2021 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle 

 

Zapsal: Vik. 
 


