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Zápis č. 01/2020 

ze zasedání předsednictva Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 15.1.2020 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Lejsek, V. Nidrle, L. Ott, F. Pluhař, 
Omluveni: J.Kmoníček, L.Ruprich, J. Vik   
Příští zasedání: 12.2.2020 v 16:30 v zasedací místnosti TJ Slavia HK 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Individuální dotace na vyhlášení sportovců 
3. Vyúčtování krajských grantů 2019 
4. Čerpání rozpočtu 2019 
5. Seminář rozhodčích krajských soutěží 
6. Různé 

 

ad 1 

• 1/11/2019 - Pokusit se reklamovat na ČVS trička pro rozhodčí (J.Kmoníček 10.1.)).                                                                     
Reklamace byla úspěšná, sekretariát ČVS přislíbil nápravu (nový typ triček s natištěným  
odznakem). Předpoklad předání triček do 31.1.2020. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/11/2019 - Vyřešit připomínky ze zprávy revizní komise (J.Kmoníček 15.1.)                      
Vše bylo odstraněno dle nálezu RK ze dne 11.12.2019.                                                                  
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2019 do 5.12.: 
9. Přehled udělených vyznamenání v rámci KVS (med. O. Koutského, čestný člen 

KVS) a návrhy na ocenění v rámci ČVS. 
Dne 30.12. byl odeslán životopis navrženého. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2020 do 15.1: 
1. Vyúčtování dotací – program organizace sportu, program talent. 

15.1.2020 odeslal J. Kmoníček. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2020 do 15.2.: 
2. Zpráva KVS o čerpání rozpočtu KVS za rok 2019. 
3. Návrh rozpočtu KVS na rok 2020 – byl schválen na plenárním zasedání. 
4. Zprávu o inventarizaci majetku a jednotlivých účtů v rozsahu dle metodického 

dopisu k inventuře KVS ze září 2019 včetně výkazu inventury hmotného majetku 
k 31.12.2019. 
Úkoly z gesce J. Kmoníčka z ním byly v průběhu jednání telefonicky projednány 
a jsou zaznamenány v zápise. 
Úkol 1/1/2020:  Odeslat čerpání rozpočtu KVS za rok 2019, návrh 

rozpočtu KVS na rok 2020 a zprávu o inventarizaci 
majetku a jednotlivých účtů KVS včetně inventury 
hmotného majetku. 

Termín:   15.2.2020 
Odpovídá/odpovídají:    J. Kmoníček     
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ad 2 – Individuální dotace na vyhlášení sportovců 
Žádost byla zpracována a odeslána jak elektronicky, tak v písemné podobě. Zatím             
nebyla krajským úřadem projednána. Neuložen žádný úkol.            

ad 3 - Vyúčtování krajských grantů 2019 
Všechny krajské granty byly v požadovaném termínu vyúčtovány a vyúčtování zaslána na 
krajský úřad. Zatím není žádná zpětná vazba, že by v nich byly nějaké nedostatky. Neuložen 
žádný úkol. 

ad 4 – Čerpání rozpočtu 2019 
Předběžné čerpání rozpočtu bylo písemně předloženo a okomentováno J. Kmoníčkem na 
jednání výboru KVS dne 18.12.2019. Bude aktualizováno o údaje k 31.12.2019 a předáno 
ČVS Praha – viz úkol 1/1/2020. 

ad 5 – Seminář rozhodčích krajských soutěží 
Uskutečnil se v pátek 10.1.2020 v zasedací místnosti TJ Slavia HK. Zúčastnilo se osmnáct 
rozhodčích krajských a ligových rozhodčích, v nich však pouze dva nově vyškolení v roce 
2019. Byla probrána nejčastěji špatně posuzovaná pravidla, dále upozorněno na možnost 
a pravidla startu libera v žákovských soutěžích. Odbornou část vedl J. Kmoníček, 
organizačně zajišťoval V. Anděl. Účastníkům vysvětlen důvod zpoždění při předání 
objednaných triček. Následně měli účastníci semináře možnost sledovat ligové zápasy 
TJ Slavia HK - Bučovice (muži) a TJ Slavia HK – Nusle (ženy).  Bylo rozhodnuto pořádat 
obdobné semináře každoročně v lednovém termínu.                                                                                       

ad 6 - Různé 
V. Nidrle: 
− Navrhuje vytvořit pracovní komisi v souvislosti s přípravou oslav 100 let volejbalu ve  

složení J. Vik, J. Lejsek, T. Jirásek a V. Nidrle. Ta do konce ledna po mailových 
konzultacích vypracuje návrh, jak s oslavami v kraji (kdy slavnostní zasedání v kraji – 
nabízí se možnost spojit z krajskou konferencí, počty pozvaných, návrhy na ocenění, 
výroba diplomů či pamětních medailí, eventuální vytvoření nějakého písemného 
materiálu či použití materiálu ČVS). Vyvolat jednání s předsedou ČVS M. Pakostou 
prostřednictvím pracovníka sekretariátu ČVS J. Carby. 
Úkol 2/1/2020:  Zpracovat záměr, jak připravit oslavy 100 let volejbalu 

v roce 2021 v kraji a připravit jednání s ČVS. 
Termín:   31.1.2020 
Odpovídá/odpovídají:    J. Vik a V. Nidrle     

− Předložil návrh smlouvy na zápůjčku ve výši 200.000.- Kč ČVS do 31.3.2020. Dále 
rozhodnuto, že KVS nebude do stejného termínu převádět prostředku z účtu ve VISu. 
P-KVS souhlasí. 
Úkol 3/1/2020:  Převést částku 200.000.- Kč na účet ČVS a odeslat 

podepsanou smlouvu o  zápůjčce. 
Termín:   16.1.2020 
Odpovídá/odpovídají:    J. Kmoníček a V. Nidrle     

− Na Všesportovní kolegium Královéhradeckého kraje byly odeslány návrhy na 
vyhodnocení nejlepších sportovců kraje za rok 2019, a to: 
o David Kollátor (TJ Slavia HK) – nejúspěšnější hráč kvalifikace o ME U17 kadetů 

a na ME U17 kadetů v Bulharsku 4. místo, 
o TJ Slavia HK – starší žáci – stříbro na M-ČR a vítězové Českého poháru 

kadetů. 

F. Pluhař: 
− Na grant na školení trenérů pravděpodobně krajský úřad poskytne 25.000.- Kč. Po 
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potvrzení bude zohledněna i výše poplatku účastníků školení 

J. Lejsek: 
− Informoval o akci minivolejbal do škol. Do konce ledna 2020 potřebuje od OVS 

tabulky s výkazem činnosti všech zapojených ZŠ. Dále zpracuje rozpočet tohoto 
projektu a zašle předsedovi ČVS. Předseda KVS V. Nidrle se pokusí tento projekt 
podpořit při osobním jednání. 

− Předložil žádost šéftrenéra KCM dívek P. Kovalíčka na uhrazení částky 3.750.- Kč 
jako část nákladů při účasti družstva na memoriálu v Kostelci n. O. P-KVS souhlasí.  

V. Anděl: 
− Odpoví na dopis E. Velimova ohledně nominace na rozhodčího 1.třídy. Navržen 

Michal Kubín (Pouchov). P-KVS souhlasí. 

− Dále odpoví na výzvu komise rozhodčích ČVS na určení krajských „mentorů“ nových 
rozhodčích. P-KVS souhlasí s nominací J. Kmoníčka a V. Anděla. 

− Upozornil na opakující se problém při delegaci rozhodčích při současných termínech 
Českých pohárů mládeže, ligových a krajských soutěží dospělých 

L. Ott: 
− Vysvětlen záměr na financování OVS, kdy bude použita i statistika zaplaceních 

licencí mládeže. 

− Žádá, aby e-mailová korespondence s ním byla zasílána na adresu 
volejbaltu@seznam.cz. 

 
Zapsal: Nidrle 


