Moravskoslezský krajský volejbalový svaz
Vítkovická 3083/1, 702 00 OSTRAVA – Moravská Ostrava
_______________________________________________________________

Z Á P I S č. II / 2017
z II. zasedání Výboru Moravskoslezského krajského volejbalového svazu konaného 13.06.
2017 v Ostravě.
Přítomní:

pp. R. Bohačík, Valenta, Šloff, Šťastný, Adamčík,
Provazník,J. Bohačík, Kavala, Zedník, Zelová, Pečinka, Chrobák,
Fatrdlová, Ivánek, Němcová , Navrátil, Kotyza
Omluveni:
pp. KLívar, Vyhlídal, Slezák, Turková
Hosté:
pp, V.Mosler , J. Piprek, R. Zdarsová ,
J. Dluhoš, M.Wagner - omluven, L. Sysala – omluven
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. Přítomní minutou
ticha vzpomněli zesnulého Ing. Miroslava Nádvorníka.
2. Předseda MS KVS V. Pečinka informoval výbor o průběhu a výsledcích Konference ČVS a
zasedání I. Výboru ČVS. Informaci doplnil M. Provazník ze zasedání SR ČVS. Výbor ČVS
schválil právní subjektivitu / pobočný podnik / pro MS KVS.
3. Zprávu o práci P-MS KVS mezi zasedáním výboru podal předseda MS KVS V. Pečinka.
Přednesl svou představu práce předsednictva, výboru a komisí MS KVS a jejich
spolupráci s OVS. Na závěr zasedání pak společně s M. Chrobákem představili návrh
změny financování OVS v MS KVS.
4. Člen pracovní komise M. Provazník přednesl návrh změn v předsednictvu a výboru MS
KVS. Na členství ve výboru MS KVS abdikovala Eva Turková a MěVS v Ostravě navrhl na
její místo Karla Malíka. Na členství v předsednictvu MS KVS abdikoval Radovan Podola a
na jeho místo navrhl předseda MS KVS V. Pečinka Miloslava Chrobáka. Obě změny
výbor MS KVS schválil. V. Pečinka pak jménem MS KVS poděkoval Jindřichu Piprekovi za
jeho dlouhodobou činnost pro moravskoslezský volejbal a poblahopřal mu k jeho
životnímu jubileu – 75 let. Zároveň představil Radku Zdarsovou , která bude od
července 2017 vykonávat funkci sekretáře MS KVS.
5. Předseda HK MS KVS T. Zedník přednesl informaci o stavu financí a hospodaření MS KVS
v roce 2016 a návrh rozpočtu KVS na r. 2017. V rozpočtu byly také zahrnuty finanční
prostředky OVS.
V diskusi odpověděl na podané dotazy.
6. Zprávy odborných komisí. Předsedové komisí /příp. zástupci/ podali krátkou informaci
o práci svých komisí a představě jejich plánu práce na 2. pol. 2017 a odpověděli na
případné dotazy.
STK, KMD, KMCH – podaly informaci o ukončených soutěžích 2015-16 a přípravě nového
soutěžního období KS 2017-18.
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KR – v červnu se mělo uskutečnit školení nových rozhodčích 3. tř. a 2. tř. Pro malý
zájem se školení nekonalo.
TMK – M. Provazník informoval, že plánované školení trenérů 3. tř. se přesouvá na
2.pololetí 2017.
BVK – D. Šťastný podal stručnou informaci o plánovaných akcích v našem kraji .
7. Činnost OVS. S krátkou zprávou o činnosti, o výsledcích okresních soutěžích a přípravě
nových soutěží 2017-18 vystoupili předsedové /jejich zástupci/ jednotlivých OVS.
8. Diskuze.
Diskuse byla převážně vedena k možnostem zajištění podpory mládežnického volejbalu
v našem kraji. Diskutovalo se také o neuskutečněném turnaji žactva MJM v Hodslavicích
/ špatné počasí/. Někteří přítomní žádali vracení vkladu do turnaje. Na návrh V.
Pečinky byl pak přijat návrh, aby se vklad do turnaje nevybíral v příštím ročníku
memoriálu a aby byla zrušena podmínka účasti na memoriálu J. Matějů pro vyplácení
mládežnické podpory družstvům.
V. Pečinka – informoval o vznikající Asociaci krajů ČVS. Výbor schválil vstup MS KVS do
této asociace.
O. Valenta – slíbil zajištění tělocvičen v Novém Jičíně v případě špatného počasí pro 10.
ročník Memoriálu J. Matějů.
J. Piprek - informoval přítomné o složení jednotlivých komisí MS KVS
9. J. Piprek přednesl návrh plánu práce předsednictva a výboru MS KVS na 2.pololetí
2017. Po doplnění byl návrh schválen.
10. Návrh usnesení z II. zasedání Výboru MS KVS přednesl člen návrhové komise M.
Provazník . Po doplnění bylo usnesení většinou přítomných schváleno a je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
11. Závěr zasedání provedl předseda MS KVS V. Pečinka.

Zapsal: J. Piprek – sekretář MS KVS

II_ V-MS KVS, strana 2 ze 2

