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 Moravskoslezský krajský volejbalový svaz 

Vítkovická 3083/1, 702 00 OSTRAVA – Moravská Ostrava 
 

_______________________________________________________________ 
 

 

Z Á P I S   č. III / 2017 

 
ze III. zasedání Výboru Moravskoslezského krajského volejbalového svazu konaného 12. 12. 
2017 v Ostravě.  
 
Přítomní: Pečinka Vavřinec, Chrobák Miloslav, Šloff Peter, Adamčík Petr, Šťastný 
David, Provazník Michal, Kavala Tomáš, Zedník Tomáš, Slezák Jan, Navrátil Ivo, Němcová 
Nikola, Ivánek Jaromír, Bohačík Radek, Zelová Hana, Kotyza Otakar, Valenta Oldřich, 
Vyhlídal Miroslav, Malík Karel 
 
Omluveni: Fatrdlová Veronika, Bohačík Jakub, Klívar Milan, Kotyza Otakar  
Hosté:          Mosler Václav, Turková Eva, Zdarsová Radka, Piprek Jindřích, Rundt Dušan, 
Sysala Ladislav, Dluhoš Jan, Wagner Milan, Zeman Pavel, Kopecký František 
                             
 
Zasedání výboru se zúčastnilo 17 členů výboru s hlasem rozhodujícím z celkového počtu 21 
členů výboru, tj. 80,95 %. Výbor byl schopen usnášení. Prezenční listina je uložena na 
sekretariátu MS KVS. Zasedání proběhlo podle písemně zaslaného programu, který byl 
součástí pozvánky. 
  
1. Zasedání zahájil předseda MS KVS V. Pečinka, který přivítal všechny přítomné, omluvil 

nepřítomné a ujal se řízení zasedání.  Program zasedání / viz Pozvánka / byl 
jednohlasně schválen. Dále byla schválena pracovní /návrhová a volební/  komise ve 
složení: T. Zedník – předseda a členové M. Provazník a R. Bohačík.  
 

2. Předseda MS KVS V. Pečinka předal ocenění čestný člen MS KVS p. Ing. Františku 
Kopeckému a Ing. Dušanu Rundtovi a poděkoval jim za dlouholetou spolupráci s MS 
KVS.  

 
 

3. Předseda MS KVS V. Pečinka poděkoval p. Václavu Moslerovi za dlouhodobou 
trenérskou činnost u KCM chlapci a předal mu jako poděkování sportovní obuv na další 
léta 
 

4. Sekretářka MS KVS R. Zdarsová informovala výbor o nové právní subjektivitě MS KVS 
jako pobočného spolku od 27. 11. 2017. Na základě připomínek a dotazů písemně 
zaslala novou účtovací hlavičku a banku na předsedy OVS MS KVS. P MS KVS vyplynul 
úkol dohodnout návaznost účetnictví, které bude zajištěno pobočným spolkem, navrhnout 
stanovy a potřebné dokumenty k samostatné činnosti spolku Výboru ke schválení. 

 

5. Předseda MS KVS V. Pečinka představil nový způsob financování OVS MS KVS a 
informoval, že nový způsob financování bude postaven na dotačním programu 
z Moravskoslezského kraje na činnost. Po diskuzi k tématu byl návrh financování MS 
KVS posunut na další zasedání V MS KVS.  

 

6. Zprávy odborných komisí. Předsedové komisí /příp. zástupci/ podali krátkou informaci o 
práci svých komisí a představě jejich plánu práce na 1. pol. 2018 a odpověděli na 
případné dotazy.     



II_ V-MS KVS, strana 2 ze 3  

STK- předseda STK T. Kavala pošle do 15. 12. 2017 rozlosování KP mužů nadstavbovou 
část 

                                                                                                                

7. Sekretářka R. Zdarsová podala zprávu o práci P-MS KVS mezi zasedáním výboru. 
Předseda MS KVS poukázal na mimořádnou dotaci z ČVS, která se bude v roce 2018 
navyšovat ze 100.000Kč/kraj na 150.000Kč/kraj. 

 

 

8. Předseda HK MS KVS T. Zedník přednesl informaci o stavu financí a hospodaření MS 
KVS v roce 2017 a návrh rozpočtu KVS na r. 2018. V rozpočtu byly také zahrnuty 
finanční prostředky OVS.          

 

9. Předsedové či zástupci jednotlivých OVS podali krátkou zprávou o své činnosti 
 

 

10. Trenéři KCM dívky, chlapci informovali o práci KCM za druhé pololetí 2017 a přednesli 
svou představu na první pololetí r. 2018. Koordinátor KCM chlapci dostal za úkol vytvořit 
systém výběru trenéra KCM na soustředění KCM chlapci v lednu r. 2018. 

 

11.  Předseda MS KVS informoval o webových stránkách MS KVS v souladu s nově 
vznikajícími stránkami MS KVS.  

12. P MS KVS určí a schválí postupový klíč k určení počtu delegátů na mimořádné 
okresní konference. Předběžný plánovaný termín pro pořádání všech 
mimořádných okresních konferencí je stanoven do 28. 2. 2018 

 
Diskuse: 

-  p. Kopecký  – Vyjádřil se k rozpočtu a jeho velkému přebytku v tom smyslu, že 
bychom měli více investovat do podpory začínající mládeže a také se zamyslet nad 
propagaci volejbalu efektivní reklamou, která je dnes téměř nulová.  

- Zmínil se o BMV v tom duchu, že vidí tento produkt jako festival 
volejbalu, kde se mají mladí účastníci cítit spokojeně a happy a nenásilně je to 
pak vtáhne do klubů, kde se pod odborným dohledem dále můžou zlepšovat a 
hrát soutěže. BMV bychom neměli degradovat na nějakou pravidelnou soutěž, 
ale měl by být pořádán jako vrcholný produkt a nejlépe v návaznosti na velké 
akce národních týmů. Má to pak synergický efekt a takové akce má 
smysl finančně podpořit.  

- Následně reagoval na příspěvek kolegy z Bruntálu k situaci na 
tamních školách, které nemají zájem spolupracovat s kluby (zjednodušeně 
řečeno). Reagoval jsem tak, že v tom vidím velké nebezpečí do budoucna, 
protože děti, které ze škol nepřejdou do klubů, budou později třeba hrát 
volejbal ale pouze v rámci nějakých přátelských turnajů např. amatérské ligy 
apod. ale tím bohužel nijak neposílí český volejbalový svaz. 

 

13.  R. Zdarsová přednesla návrh plánu práce předsednictva a výboru MS KVS 1. pololetí 
2018. Po doplnění byl návrh schválen.  

 

14. Návrh usnesení z III. zasedání Výboru MS KVS přednesl předseda návrhové komise T. 
Zedník. Po doplnění bylo usnesení většinou přítomných schváleno a je nedílnou součástí 
tohoto zápisu. 
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15.  Závěr zasedání provedl předseda MS KVS V. Pečinka.        
 
 
               
 
 
Zapsal: R. Zdarsová  – sekretář MS KVS 

 
 

 


