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ZÁPIS
z 20. zasedání PŘEDSEDNICTVA Moravskoslezského krajského volejbalového svazu,
konaného v

úterý 15. října 2019 v 16:00
v zasedací místnosti MS KO ČUS v VI. poschodí budovy ČSAD Reality Ostrava, a.s.
Přítomni: T. Kavala, J. Slezák, M. Chrobák, V. Pečinka, P. Adamčík, D. Šťastný,
T. Zedník
Omluveni: P. Šloff, M. Provazník,
Hosté: Š. Sonnková, F. Kopecký

PROGRAM:

1.

1.

Kontrola plnění úkolů z 19. zasedání P-MSKVS, došlá pošta

2.

Hlavní program

3.

Informace odborných komisí

4.

Různé

5.

Aktualizace příští schůze
KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z 18. ZASEDÁNÍ P-MSKVS

1.1. Webové stránky MSKVS

ZO: F. Kopecký

- podklady k uveřejnění jsou průběžně p. Kopeckému zasílány - splněno
- loga sponzorů-ČUS, ČVS, Moravskoslezský kraj, MŠMT jsou ne webu uveřejněny – splněno
- odsouhlaseno, že struktura webu je dokončena, webové stránky jsou v provozu, přestože nastaly
v červnu provozní problémy, kdy byl web napaden a zmizelo velké procento článků - spolupráce
s p. Šritterem
- p. Sonnková vystaví DPP p. Kopeckému za sjednané a provedené práce na částku 10 000 Kč
Sdělení, návrhy a připomínky p. Kopeckého:
- nutno oslovit a apelovat na všechny OVS v Moravskoslezském kraji, aby zasílali své informace o
konání akcích v rámci jejich okresu
- na web doplnit informace o osamostatnění MSKVS, úspěchy MSKVS za posledních 5let
(schůzka KSV), historické výsledky soutěží KP zpracuje a předá T. Kavala
1

-

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

zajistit spolupráci s exl. kluby v rámci odkazu na web MSKVS na jejich webu. Na webu MSKVS
jsou již jejich loga zveřejněna
- zajistit spolupráci se všemi OVS v rámci vzájemných odkazů na weby
- návrh p. Kopeckého v souvislosti s atraktivitou webu MSKVS – každý týden uveřejnit článek s
pohledem předem určeného „experta“ na průběh a výsledky extraligových utkání, p. Kopecký
navrhne jména nezávislých osob, kteří by svůj komentář zasílali
V souvislosti s pružnější administrací webu sdělil p. Kopecký požadavky, které bude požadovat od
p. Šrittera:
- možnost administrátora MSKVS zajistit průběžnou výměnu úvodního pásu na hlavních stránkách
a za jakých podmínek by to bylo možné, apod.
P- MSKVS schválil funkci administrátora webu MSKVS, kterým bude p. F. Kopecký, a který bude
za tuto činnost finančně ohodnocen formou DPP, která mu bude vyplacena jednorázově za měsíce
říjen, listopad, prosinec v prosinci 2019, výše odměny bude stanovena na základě návrhu
předsedy MS KVS dle rozpočtu 2019

1.2. Návrh trenérů a výběry ročníků 2006,2007 KVA-D

ZO: P. Adamčík

- jména nových trenérů KVA-D ještě nejsou známa, konečné stanovisko bude sděleno před
prvním kempem, který proběhne v listopadu
- výběry dívek s dat. nar. 2007 proběhly na jednotlivých kvalifikačních turnajích krajské
soutěže mladších žákyň
1.3. Kontrola plnění úkolů z VI. Zasedání V-MSKVS
Připravit materiál (metodika, rozpočet) ke způsobu podpory klubů v oblasti výplaty rozhodčích od
1. 1. 2020 pro KP žákyň, žáků, kadetů, kadetek, juniorek, liga juniorů je otázkou, protože výši
odměny stanovuje ČVS, vyúčtování bude provádět klub
Splněno.

ZO: Miloslav Chrobák

- před konáním 20. zasedání P-MSKVS byla zaslána na členy podrobná analýza nákladů na
rozhodčí, na základě které a dle orientačních propočtů bylo P-MSKVS schváleno na projekt
150 000 Kč z rozpočtu volných prostředků MSKVS.
Projekt na podporu klubům formou proplácení nákladů na rozhodčí bude spuštěn od 1. 1. 2020,
kluby budou mít nárok na základě zaslaných potvrzení o výplatě rozhodčích a podepsané smlouvy
mezi KVS a klubem, na vyplácení 100% částky pro delegované rozhodčí za utkání, která
proběhnou od 1. 1. 2019 do konce soutěže KP příslušné kategorie. Dotace bude zaslána
převodem na účet klubu.
- budou do projektu zahrnuty kluby hrající ligu juniorů?
Výsledky hlasování:
proti 4
pro 2

zdržel se 1
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- budou do projektu zahrnuty kluby hrající navazující jarní soutěž na KP kadetů?
Výsledky hlasování:
proti 0
pro 7
zdržel se 0
Informace o projektu a způsob účtování bude klubům sdělen dodatkem rozpisu, který zašle
předseda STK p. Kavala.
Dodatek bude obsahovat tyto informace. Kluby, které budou chtít čerpat dotaci, musí zaslat
potvrzení o vyplacení rozhodčích emailem za všechny utkání najednou do 31. 5. 2020 na
sekretariát mskvs@seznam.cz . Dotace bude zaslána na účet na základě smlouvy MSKVS
s klubem.
1b DOŠLÁ POŠTA
28. 8. 2019 T. Kavala – Rozpis soutěží MSKVS 2019 (rozpis schválen na 19. zasedání P-MSKVS)
28. 8. 2019 V. Míček (Metylovice) – Dotaz na potvrzení školených trenérů za účelem dotací (jak
řešit?)
28. 8. 2019 M. Chrobák – Seznam emailových adres ZŠ v MSK (propagace BMV na školách)
3. 9. 2019 J. Vlček (ČUS) – Pozvánka na Den otevřených dveří KÚ MSK (přeposláno na kluby,
P-MSKVS, V-MSKVS)
4. 9. 2019 J. Vlček (ČUS) – Vyhlášené dotační programy MSK-Sportovní akce 2020, Vrcholový
sport 2020 – Informace a podmínky (rozesláno na kluby)
5. 9. 2019 M. Pakosta – Pozvánka na poradu předsedů KVS
9. 9. 2019 – I. Iro – Výběrová řízení schválená SR ČVS (ČP-M, CP-Z, Finále EX-JŘI, Finále EXKTI, Finále-M-CR-ZCI, Finále M-CR-ZKY) – přeposláno na kluby v MSK
11. 9. 2019 J. Vlček (ČUS) – Dopis MSK – Sportovec 2020 (přeposláno na kluby)
11. 9. 2019 Z. Siročáková – Zrušení právnické osoby – oddílu DTJ Polanka nad Odrou (vystaveno
potvrzení o nečinnosti klubu)
11. 9. 2019 J. Vlček (ČUS) – Informace o Podpoře sportu v MSK pro TJ/SK – Dotace (zasláno
klubům)
15. 9. 2019 T. Jambor – Informace o kempech KVA-CH
19. 9. 2019 T. Jambor – Pozvánka na kemp KVA-CH (Raškovice 24. 9. 2019 od 16.00)
19. 9. 2019 P. Matoušek (MSK) – Individuální dotace (projekt KVA) – Smlouva a podmínky
(podepsáno a odesláno zpět)
23. 9. 2019 I. Iro – VIS komunikace (dotazy ohledně VUS směřovat přímo na iro@cvf.cz, ne na
programátory
24. 9. 2019 J. Vlček (ČUS) – Informace pro TJ o uveřejnění výzvy pro podávání žádostí o
investiční dotace na 2020 (přeposláno na kluby)
24. 9. 2019 J. Vlček (ČUS) – Sportovec 2019 – Informace o zasílání návrhů na ocenění
(přeposláno na kluby)
25. 9. 2019 V. Šrubař (ČVS) – Smlouva o finančním příspěvku za vybrané LP k 15. 9. 2019
(podepsáno a odesláno)
2. 10. 2019 J. Vlček (ČUS) – Zpravodaj ČUS 7/2019
2. 10. 2019 J. Vlček (ČUS) – VÝZVA Můj klub 2020 (přeposláno na kluby)
5. 10. 2019 J. Lejsek (ČVS) – Příkazní smlouva pro krajského koordinátora BMV
7. 10. 2019 E. Turková – Termíny turnajů BMV v oblasti Ostrava
7. 10. 2019 M. Vyhlídal – Nový termín schůzky KVS – 4. 11. 2019
8. 10. 2019 T. Jambor – Potvrzení o přihlášení družstev chlapců na turnaj Prague Volleyball
Games
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9. 10. 2019 J. Vlček (ČUS) – projekt ČUS-Sportuj s námi – informace (rozesláno na kluby)
23. 9. 2019 I. Iro – VIS – informace o odstranění závady s výpočtem výsledků, info v nápovědě
11. 10. 2019 P. Zeman – Pozvánka na další kemp chlapců KVA – ročníky 2004, 2005, 2006
15. 10. 2019 M. Provazník – Omluva z 20. zasedání P-MSKVS
15. 10. 2019 E. Turková – Pozvánka na turnaj BMV v Ostravě 3. 11. 2019

2.

HLAVNÍ PROGRAM
2.1. Dotace klubům za práci s mládeží za 1. pol. 2019 na základě projektů

ZO: M. Chrobák,
P. Adamčík

- dotace se klubům nevyplácela z důvodů nového financování KVS
Vypouští se.
2.2. Zpráva – kontrola příjmu a čerpání finančních příspěvků z ČVS (MŠMT), MSK, ČUS
ZO: V. Pečinka Š. Sonnková
Informace o příjmech a výdajích k 30. 9. 2019 sdělila p. Sonnková, viz. Příloha 1
Splněno.
2.3. Zpráva o práci KVA-D

ZO: P. Šloff, P. Adamčík

Zprávu přednesl P. Adamčík, zdůraznil cíle volejbalové akademie – LOM 2021 (ročník 2007),
turnaj Memoriálu M. Kafky 2020 (ročník 2006)
Splněno.
2.4. Zpráva krajského koordinátora o projektu BMV – turnaje v jednotlivých oblastech ve 2. pol.
2019, spolupráce s kluby ohledně seznamu talentů ročníků 2009 – výstupy, které jsou
v požadavcích ČVS pro dotaci na turnaje BMV
V. Pečinka sdělil, že turnaje BMV probíhají dle plánu, byly zaslány termíny oblasti Frýdek-Místek a
Ostrava, další oblasti termíny zašlou
Splněno.
ZO: V. Pečinka

3. INFORMACE ODBORNÝCH KOMISÍ v rámci sezóny 2019/2020
3.1. Zpráva BVK, zhodnocení soutěží

2019/2020

ZO: D. Šťastný

- 3 mládežnické turnaje – cca 8 týmů
- probíhaly 2 soutěže dospělých – Noční liga, Opavská liga – 22 týmů CH + 12 týmů Ž
- zhodnocení LOM – bohužel žádné výsledky z důvodů zranění a nemoci hráček
- turnajů + MČR dívek do 18 let- organizátor jen Opava
Zhodnocení: O beach-volejbalové soutěže je z řad mládeže a jejich trenérů malý zájem.
3.2. Zpráva STK - o průběhu krajských soutěží 2019/2020
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- plynule probíhají, na poplatcích a pokutách je vybráno 6 700 Kč
3.2. Zpráva HK – Hospodaření MSKVS za I. Pololetí 2019

ZO: T. Zedník

- zpráva byla přednesena a je součástí zápisu, viz. Příloha 2
3.3. Zpráva KR - Zpráva o průběhu seminářů rozhodčích 2019

ZO: J. Slezák

- zpráva byla přečtena a je součástí zápisu, viz. Příloha 3
3.4. Zpráva TMK – informace o termínu školení BMV v MSK v 2019

ZO:M. Provazník

- přesouvá se na další zasedání.
3.5. Zpráva KM – dívky 2019/2020, chlapci 2019/2020

ZO:P. Adamčík, M. Chrobák

Dívky – cílem je udržet co nejvíce talentů v MSK (OV + FM)
Chlapci – návrh na změny skupin ČP – oblastní skupiny
Projekt výběru talentů chlapců v MSK – cílem je zvednout kvalitu hráčů, výběr somatotypů
v mladším a starším žactvu, zajistit podmínky pro trénování talentů (F. Kopecký, M. Chrobák, I.
Pelikán)

4. RŮZNÉ
4.1. Sklad ČUS
Vyklizení starých dokumentů a zápisů ze skříní a skladu ČUS
přemístění a jména dobrovolníků

- sdělení adresy, termínu
ZO: V. Pečinka a M. Provazník

Přesouvá se na další zasedání.
4.2. Diskuze
- V. Pečinka navrhl na odměnu pro p. Chrobáka…50 000 Kč/ rok – DPP vyplatit na základě
projektu „TALENT“ – příspěvek z ČVS a MSK – Schváleno.
- M. Chrobák – význam účasti družstev z jiných krajů v soutěžích MSK-návrh na zvýšení vkladu
4.3. Návrhy odměn předsedům komisí a jejich členům budou zaslány k odsouhlasení dle
schváleného rozpočtu 2019 emailem –per-rollam do konce října 2019
ZO: V. Pečinka, Š. Sonnková

5. AKTUALIZACE PŘÍŠTÍ SCHŮZE
Dle plánu práce P-MSKVS na 2. pololetí 2019 je 21. zasedání naplánováno na 3. 12. 2019.

S pozdravem
Pečinka Vavřinec

Ing. Sonnková Šárka

předseda MS KVS

sekretář MS KVS

V Ostravě: 16. 10. 2019
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