Moravskoslezský krajský volejbalový svaz
Vítkovická 3083/1 , 702 00 Ostrava 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z Á P I S č. 15 / 2018
ze 15. zasedání předsednictva Moravskoslezského krajského volejbalového svazu v Ostravě, ze
dne 6. listopadu 2018
Přítomni:

Petr Adamčík, Jan Slezák, David Šťastný, Peter Šloff, Vavřinec Pečinka, Miloslav Chrobák

Omluveni:
Hosté:

Michal Provazník, Tomáš Kavala, Tomáš Zedník
Václav Mosler, Šárka Sonnková, Miroslav Vyhlídal

Zasedání zahájil a řídil předseda KR Moravskoslezského krajského volejbalového svazu Jan Slezák.
Přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomné.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu 14. zasedání a došlá pošta
Hlavní program
Informace odborných komisí
Různé
Aktualizace příští schůze

1.a PLNĚNÍ ÚKOLŮ ze 14. zasedání P-MSKVS
a) projekty BMV a RLK byly zaslány emailem P-MSKVS
b) informace ohledně jubilantů byly emailem zaslány p.Vyhlídalovi
c) oddílům byla zaslána prosba o pomoc se zpracováním historie volejbalu
d) Metodický pokyn k čerpání finančního příspěvku z ČVS na MSKVS byl zaslán
e) Nášivky pro rozhodčí s logem – úkol trvá, spolupráce s ČVS

Š.Sonnková
Š.Sonnková
T.Kavala,M.Vyhlídal
Š.Sonnková

J.Slezák

1.b DOŠLÁ POŠTA
4.10. J.Vlček (MS KRAJ ČUS) – Vyhlášení výzvy Můj klub 2019 (přeposláno na zástupce volejbalových
klubů MSK)
4.10. P.Čech (TJ Krnov) – Prosba o přeposlání zápisů o utkání na dobírku (posláno)
4.10. O.Glett – Pomoc se získáváním informací o historii volejbalu v MSK (ostravské kluby 1966-2011)
9.10. V.Šrubař (Sekretář ČVS) – Informace o doručení smluv o finančním příspěvku – 3 smlouvy (projekty
mládeže, 85% z LP k 1.10.2018 – Program sportovní svazy, 15% z LP – vlastní zdroje ČVS
9.10. M.Matula - Pomoc se získáváním informací o historii volejbalu v MSK (TJ Ostrava – 2003-2018)
9.10. Z.Meitner (sekretář Kraj Vysočina) – připomínka ke smlouvám z ČVS (adresováno na ČVS, MSKVS
v kopii)
10.10. M.Labašta (sekretář ČVS) – Odpověď p.Meitnerovi ke smlouvám (MSKVS v kopii)
10.10. P. Adamčík - Tabulka LODM 2019 – Rozpočet pro volejbal
12.10. J.Vlček (MS KRAJ ČUS) – Informace o zveřejnění 7. části rozdělení programu MŮJ KLUB 2018 na
webu MŠMT
12.10. D.Šťastný - Tabulka LODM 2019 – Rozpočet pro beach - volejbal
12.10. P-Milichová (TJ Kotouč Štramberk) – Informace ohledně spolupráce se zpracováním historie
12.10. M.Pakosta - ZÁPIS č. 2/05/18 z 2. porady předsedy ČVS s předsedy KVS a odborných komisí ČVS
dne 12.05.2018 v Praze, žádost na předsedy KVS o shrnutí práce a činností v jednotlivých KVS od začátku
2018
18.10. I.Iro (Mezinárodní sekretář ČVS) – Informace o prodloužení termínu do 31.10. na Výběrová řízení
na pořadatelství MČR mužů a MČR žákyň
18.10. Macháckova (CVS), V.Pečinka – Porada předsedy ČVS s předsedy KVS a odborných komisí ČVS
(zástup na poradu za předsedu -

19.10. P.Matoušek(referent pro rozvoj sportu,… MSK) – Informace o propozicích k jednotlivým disciplínám
LOMD 2019
21.10. J.Vlček – Sportovec roku 2018 MSK – podmínky, formulář
22.10. P.Adamčík – Pozvánky na kemp KVA dívky (rozesláno sekretářem na jednotlivé kluby)
23.10. J.Vlček – Informace ohledně Přihlášky do projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2019
25.10. T. Zedník – Omluva z 15. zasedání P-MSKVS
25.10. L.Herman – Stížnost na chování představitelů klubu Volejbal ostrava
25.10. M.Chrobák – Projekt Motivační program OVS FM 2017/18 – financování z MSKVS (finanční
příspěvek z ČVS, projekt BMV a trojkového volejbalu – MŠMT,ČVS)
26.10. R. Zdarsová – Informace ohledně předávání Raw tyčinek družstvům kadetek a juniorek (sekretariát)
26.10. J.Drobek – Informace, že se hráčky SK Slezan Orlová nezúčastní KVA
26.10. N.Němcová – Výsledkový servis BMV-Frýdlant (financováno z projektu MSKVS-příspěvek ČVS)
27.10. M.Pakosta – Informace ohledně Výzvy k podávání žádostí –podpora materiálně technické základy
sportu
28.10. V.Pečinka – Odpověď p.Hermanovi
28.10. P.Zeman – Informace ohledně KVA - chlapci
28.10. J.Dluhoš – spolupráce se zpracováním historie volejbalu
29.10. J.Vlček – Zpravodaj ČUS 8/2018
29.10. P.Adamčík – Informace ohledně KVA –dívky
30.10. O. Foltýn – Informace ohledně publikace a odkazu na metodiku BMV a volejbalu mládeže
31.10. D.Vysloužilová – Faktura za služby – účetnictví 2018
2.11. M.Chadimová – Smlouvy ohledně finančního příspšvku z LP od ČVS
5.11. v.Šrubař – Podklad Financování KVS a ostatních OJ ČVS – prostředky z ČVS ve 2018
6.11. T. Kavala – Omluva z P-MSKVS, dodatek do rozpisu-Povinnost vkládat zápisy do VIS -

2. HLAVNÍ PROGRAM
6.11. 2018 – 15. zasedání P-KVS
1. Hodnocení práce předsednictva
- práce předsednictva byla předsedou MSKVS hodnocena kladně

Pečinka

2. Hodnocení práce komisí a jejich členů
– STK, KR, HK, TMK,KMCH,KMD,KSV,BV
předsedové komisí
a) STK – T. Kavala nebyl přítomen
P-MSKVS rozhodlo, aby předseda zpracoval hodnocení práce a navrhl odměny pro členy na základě
rozpočtu MSKVS 2018, ke kterým se vyjádří hlasováním ANO/NE způsobem „per rollam“ členové PMSKVS včetně předsedy MSKVS, tj. emailem zaslaným na P-MSKVS a sekretariát mskvs@seznam.cz do
30. 11. 2018, tak aby mohly být co nejdříve vystaveny případné smlouvy PPD a provedena jejich úhrada
dle možností p. Zdarsové
b) KR – J. Slezák přednesl hodnotící zprávu komise a navrhl odměny v rámci rozpočtu:
Mgr.V. Kovář – 5000 Kč za organizace seminářů rozhodčích, metodické vedení,..
R. Bohačík – 5000 Kč – vyhotovení dokumentace činnosti KR, administrativa KR, statistika činností KR
J.Slezák – 5000 Kč – delegace a předelegace rozhodčích
P- MSKVS odměny schválilo
c) HK - T. Zedník nebyl přítomen, hodnocení se ujal předseda MS KVS p. Pečinka, navžena byla odměna
T. Zedník – 2000 Kč
P- MSKVS odměnu schválilo
d)TMK – předseda M. Provazník nebyl přítomen
P-MSKVS rozhodlo, aby předseda zpracoval hodnocení práce a navrhl odměny pro členy na základě
rozpočtu MSKVS 2018, ke kterým se vyjádří hlasováním ANO/NE způsobem „per rollam“ členové PMSKVS včetně předsedy MSKVS, tj. emailem zaslaným na P-MSKVS a sekretariát mskvs@seznam.cz do
30. 11. 2018 tak, aby mohly být co nejdříve vystaveny případné smlouvy PPD a provedena jejich úhrada
dle možností p. Zdarsové
e) KMCH – M. Chrobák, přednesl hodnocení práce a nemá požadavky na odměnu

f) KMD – p. Adamčík zhodnotil práci svých členů a navrhl odměnu pro p. Šloffa, výše odměny bude
stanovena na základě odměny, která byla vyplacena v roce 2017, dle podkladů bylo v loňském roce
vyplacena odměna předsedovi KMD 3500 Kč (DPP), na základě hlasování „per rollam“ bude rozhodnuto o
udělení odměny – návrh zašle p. Adamčík
k) KSV – M. Vyhlídal a V. Pečinka zhodnotili práci komise, odměny budou navrženy až na základě činnosti
komise v závislosti na práci se získáváním podkladů pro zpracování historie volejbalu ke 100 let výročí
l) BV – D. Šťastný přednesl hodnotící zprávu komise (viz. příloha 1) a nemá požadavky na odměny
3. Zpráva BVK – zhodnocení BV soutěží
- viz. bod 2. l)
4. Informace ohledně finanční podpory KVS z ČVS,ČUS,KÚMSK
a) čerpání dotace z KÚ ČUS na mládežnické turnaje
- jedná se o dotaci 30 000 Kč

Šťastný

Pečinka

b) čerpání dotace poskytnuté KÚ MSK na KVA
Pečinka, Adamčík, Zeman
- jedná se o dotaci ve výši 500 000 Kč na základě dlouhodobého projektu KVA (výhled na 6 let) v celkové
výši 590 000 Kč, smlouvy jsou podepsány a odeslány na KÚ, finance na účtech ještě nejsou, čerpání
z rozpočtu MSKVS již na projekt bylo v první polovině roku dle rozpočtu projektu, dále probíhají výběry
hráčů, kempy, účast na turnajích, nákup sportovního materiálu
c) čerpání podpory na základě smlouvy o finančním příspěvku
Pečinka, Sonnková
mezi KVS a ČVS pro rok 2018 – příspěvek na činnost KVS,
příspěvek na admin. činnost, příspěvek na financování mládež. volejbalu - smlouva podepsána, příspěvek
215 000 Kč na účtu MSKVS
- čerpání příspěvku probíhá v rámci zak. č. 1802 (účetnictví, sekretariát, práce komisí,…)
d) čerpání podpory na základě smlouvy o finančním příspěvku z LP(85%)
mezi KVS a ČVS pro rok 2018
- smlouva a výše příspěvku: bude řešeno 7.11. 2018 předsedou MSK KVS

Pečinka, Sonnková

e) čerpání podpory na základě smlouvy o finančním příspěvku z LP (15%)
mezi KVS a ČVS pro rok 2018
- smlouva a výše příspěvku: bude řešeno 7.11. 2018 předsedou MSK KVS
Pečinka, Sonnková
f) čerpání podpory na základě smlouvy o finančním příspěvku
mezi KVS a ČVS, pro rok 2018 a odevzdaných projektů BMV A RLK
Pečinka, Sonnková,
- čerpání podpory probíhá na základě projektů RLK (100 000 Kč) – odměny trenérům DPP, cestovné,
PČ - rozhodčí a projektu BMV (444 000 Kč) – DPP, OSVČ (odměny za organizaci, koordinaci turnajů BMV
a trojkového volejbalu, nájmy za haly, odměny a ceny pro děti (v jednotlivých oblastech MSK)
7. Informace o zasedáních asociace KVS (AKVS)
- MSKVS není členem asociace

Pečinka

8. Otázka pořádání turnaje Memoriálu Josefa Matějů
Pečinka
- P-MSKVS schválilo uspořádání turnaje dne 8. 6. 2018 včetně výjezdního zasedání 7.6. 2018 v souvislosti
uspořádání posledního ročníku v Hodslavicích. Pro rok 2020 bude předsednictvo navrhovat jiný model.
– příspěvek P-MSKVS dle hospodářské směrnice – bude informovat T. Zedník)
9. Převod financí z účtu MSKVS na podúčet Opava a přerozdělení – Krnov, Bruntál
Adamčík
- finance určené pro Krnov, resp. Bruntál (6700 Kč) byly určeny pro činnost OVS, která nefunguje, ytto
prostředky budou vyplaceny příjemci na základě podkladů soutěže Liga škol - informace a zprostředkování
M. Chrobák, v roce 2019 nebudou prostředky pro OVS Bruntál řešeny přes OVS Opava

3) RŮZNÉ

3a) P-MSKVS schválilo požadavek T. Kavaly: Vypracovat dodatek k rozpisu soutěží MSKVS – povinnost
vkládat zápisy o utkání do VISU – aby byla povinnost splněna, musí vedoucí všech soutěží tuto povinnost
umožnit zadáním potřebného práva ve VISU všem vedoucím jednotlivých družstev (tato povinnost se
vztahuje k čerpání dotací z MŠMT Můj klub)
3b) předseda MSKVS v.Pečinka přednesl hodnotící zprávu o činnosti MSKVS, kterou odeslal předsedovi
ČVS m. Pakostovi – P-MSKVS tuto zprávu schválilo

4) ÚKOLY
a) Pro informaci zaslat všem členům P-MSKVS pokyn od sekretáře ČVS k vyúčtování finančních
příspěvků (odesláno v příloze)
ZO: Š.Sonnková
b) nášivky pro rozhodčí s logem rozhodčích a MS KVS – úkol trvá
ZO: J. Slezák

Termín: listopad 2018
Termín: sezóna 2018/2019

c) předsedové komisí STK a TMK odeslat emailem členům P-MSKVS a na sekretariát mskvs@seznam.cz
hodnotící zprávy a návrhy odměn, viz. bod.3 hlavního programu
ZO: M. Provazník, T. Kavala

Termín: 30.11.2018

d) členové P-MSKVS hlasování „per rollam“ o výši navržených odměn, viz. bod 3a), 3d) hlavního programu
ZO: členové P-MSKVS

Termín: 7.12.2018

5) AKTUALIZACE PŘÍŠTÍ SCHŮZE
5. zasedání V - KVS se uskuteční v úterý 11. PROSINCE 2018 v 16:00 hod ve velké zasedací místnosti
v prostorách KO ČUS v Ostravě.
Zapsal: Š. Sonnková
V Ostravě: 7. 11. 2018

Schválil: P-MS KVS

