Moravskoslezský krajský volejbalový svaz
Vítkovická 3083/1 , 702 00 Ostrava 2
___________________________________________________________________________
Z Á P I S č. 05 / 2017
ze zasedání předsednictva Moravskoslezského krajského volejbalového svazu v Ostravě
17. října 2017.
Přítomni:
Vavřinec Pečinka, Šloff Peter, Petr Adamčík, Miloslav Chrobák, Jan Slezák,
Tomáš Zedník, Michal Provazník, Tomáš Kavala
Omluveni:
Hosté:

David Šťastný
Václav Mosler, Otakar Kotyza

Zasedání zahájil a řídil předseda Moravskoslezského krajského volejbalového svazu Vavřinec
Pečinka. Přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomné.
1a) Došlá pošta:
25. 9. 2017
26. 9. 2017
27. 9. 2017
2. 10. 2017
3. 10. 2017
3. 10. 2017
4. 10. 2017
9. 10. 2017
11. 10. 2017
?. 10. 2017
17. 10. 2017

ČVS
ČUS
OVS FM
ČVS
ČUS
ČUS
RMK ČVS
MS Kraj ČUS
ČVS
KMCH
KMD

Nedostatky k zápisu MS KVS do spolkového rejstříku
Stanovisko ministra školství zrušení Programu IV
Rozpis soutěže mládeže 2017/2018 OVS FM
Vyhlášení připomínkového řízení ke změně stanov ČVS
Zpravodaj
Nové vyhlášení Programu IV
Právní subjektivita klubů – chyby v Justici
Přijetí nové ekonomky MS KO ČUS, ve funkci od 1. 10.2017
Informace o vývoji členské základny 2008 – 2016
Rozdělení dotace chlapců 2016/2017
Rozdělení dotace dívek 2016/2017

1b) Kontrola úkolů:
2) Hlavní program:
1.

Zpráva BVK – zhodnocení BV soutěží
- zhodnocení BV soutěží přesunuto na zasedání v listopadu, David Šťastný
- předsednictvo schválilo 20.000Kč pro komisi BV
- finanční prostředky je možno uplatnit pouze za pronájem za rok 2017
- rozhodnout do neděle 22. 10. 2017 o přerozdělení finančních prostředků

2.

Zpráva o průběhu seminářů rozhodčích
- předseda KR Jan Slezák informoval předsednictvo o průběhu seminářů rozhodčích
- 35 rozhodčích krajské listiny
- 24 rozhodčích ligové listiny
- předseda KR Jan Slezák seznámil předsednictvo o novém způsobu školení rozhodčích
- školení proběhne v období květen/červen 2018
- školení bude rozděleno do čtyř bloků + doškolení operativně

3.

Předložení návrhu dotací klubům za práci s mládeží za 2016/17
- rozdělení podpory družstvům podle starých pravidel
- předseda KMCH Miloslav Chrobák podal návrh na rozdělení podpory družstvům chlapců,
jeho návrh byl předsednictvem schválen
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- předseda KMD Petr Adamčík podal návrh na rozdělení podpory družstvům dívek, jeho
návrh byl předsednictvem schválen
- byla vypuštěna dotace pro Zlaté Hory
4.

Zpráva – kontrola čerpání grantů
- předseda MS KVS Vavřinec Pečinka informoval ostatní členy představenstva o plnění
grantu z MSK
Hospodaření MS KVS za rok 2017
- informace o hospodaření budou předloženy na dalším zasedání

5.

6.

Finanční podpora OVS MS KVS pro rok 2017/2018
- dotační podmínky dotace z MSK budou zveřejněny začátkem listopadu
- žádosti se budou podávat dle podmínek, zhruba v půlce listopadu

7.

Kontrola bankovního spojení na jednotlivé kluby
- sekretář R. Zdarsová aktualizuje dle přihlášek účty jednotlivých klubů
- předsednictvo schválilo prioritní vyplácení finančních příspěvků na účet u VIS

8.

Informace k webu MS KVS
- urgence správce webu o jeho „zprovoznění“

9.

Stanovy ČVS
- bylo vyhlášeno připomínkové řízení ke změně stanov ČVS
- předseda MTK Michal Provazník objasnil návrh nových stanov ČVS
- Předmětné dokumenty k připomínkovému řízení jsou i zveřejněné na webových stránkách
ČVS

10.
Mimořádná dotace, Regionální liga kadetů (MS-KDI) a Krajský přebor Juniorek
(MS–JKY)
- předseda MS KVS Vavřinec Pečinka informoval o mimořádné dotace na mládež z ČVS
- za MS KVS se budou podávat dva návrhy: RLK a Juniorky
- Dotační žádost podána MS KVS bude mít lehkou, zjednodušenou formu vyúčtování
v podobě doložených
nákladů přímou fakturací klubů zúčastněných v projektu na KVS dle zadání ČVS. Bez
dokladů potvrzujících výdej pouze s čestným prohlášením
- podání žádosti za MS KVS byly předsednictvem schávleny
11.

VO Slezská Orlice Krnov – nové středisko
Chrobák
- předseda KMCH Miloslav Chrobák informoval o spolupráci klubu Slezská Orlice, jako
nového střediska, které může zatím nahrazovat absenci OVS Bruntál. Mimo působnost OVS
či KVS již několik let funguje v oblasti celoroční liga škol a oddílů. V sezóně 2017/18 je to
soutěž s devíti účastníky
- Peter Šloff a Petr Adamčík obhlédnou volejbalovou situaci v okrese Bruntál

3) Informace odborných komisí
4) Různé
1. M. Chrobák – vznesl požadavek na upřesnění hracích pravidel v soutěži Krajský přebor
kadetů, konkrétně hrací sety
Na základě tohoto požadavku předsednictvo upravuje znění rozpisu soutěže
- STK musí informovat zainteresované týmy v soutěži
- RK musí informovat rozhodčí o změně
- předsednictvo navrhuje přepočet výsledků z 2:1 na 3:2 a záležitost se projedná s předsedou
STK
- předsednictvo schvaluje zrušení výjimky na 2 vítězné sety
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2. R. Zdarsová - Předsednictvo schválilo sekretáři R. Zdarsové přístupová práva ve VIS bez
omezení, nakládání účtu i banky do výše 30.000,- Kč týdně, podpisové právo.
3. R. Zdarsová - Předsednictvo schválilo pozvání předsedy KSV p. Vyhlídala na 06 zasedání
P-MS KVS
Úkoly:
1. Komise BV předloží předsednictvu MS KVS návrh na rozdělení dotace pro BV ve výši
20.000Kč na rok 2017 za pronájem
ZO: Šťastný David, Kotyza Otakar

TT: 22. 10. 2017

2. Aktualizace bankovních účtu u aktivních klubů v MSK.
ZO: Zdarsová Radka

TT: 31. 10. 2017

3. Aktualizace „opatření k odměňování rozhodčích v soutěžním období 2017/2018“
v rozpsiu
ZO: Kavala Tomáš

TT. 31. 10. 2017

4. Kontrola a aktualizace práv ve VIS – sekretář + členové komisí
ZO: „členové s nejvyššími právy“

TT: 31. 10. 2017

5) Aktualizace příští schůze
Řádné zasedání P- MS KVS se uskuteční v úterý 14. listopadu 2017 v 16:00hod v zasedací
místnosti v prostorách KO ČUS v Ostravě.

Opravil: M. Chrobák

Zapsala: R. Zdarsová
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