ZÁPIS

ze zasedání JHC KVS č. 3/2021 konaném dne 1. června 2021
Přítomni: T. Kratochvíl, P. Koranda, J. Emmer, J. Kratochvíl, K. Szabová, B. Cháb, V. Zach,
R. Motys, P. Oulík
Hosté: R. Biskup
Omluveni: V. Janoušek
Místo konání: zasedací místnost ČUS, náměstí P. Otakara II č. 33, Č. Budějovice
1. Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda JHC KVS T. Kratochvíl.
 Informace o aktuálním stavu
o Předání agendy KVS – ze strany bývalého předsedy J. Popelky stále nebyla
žádná agenda předána, byl proveden za přítomnosti J. Vrkočové soupis
věcí uložených na chodbě ve Skuherského, cenné věci (tiskárny, míče,
sportovní vybavení) uloženy ve skladě ČUS
o Pronájem kanceláře ve Skuherského – podána informace o ukončení
jednání s panem Z. Krátkým, návrh nového řešení – pronájem kanceláře
v budově ČUS na náměstí P. Otakara II č. 33 – jednání T. Kratochvíl a J.
Steinbauer (ČUS), bude podána oficiální žádost – úkol trvá
o Hlavičkový papír JHC KVS – bude používán jednotný s hlavičkou
JIHOČESKÝ VOLEJBAL dle grafického manuálu ČVS, do záhlaví přidána
e-mailová adresa: jihoceskykraj@cvf.cz
o Webové stránky JHC KVS – v přípravě se společností SATOYA, budou
v jednotném dizajnu se stránkami ČVS, řeší se počet záložek - návrh 5
záložek – úkol trvá T. Kratochvíl
 Přístupy VIS
o Přístupy do VISu byly nastaveny
o Modul soutěže – nejvyšší práva J. Kratochvíl a J. Emmer (stupeň 7), další
práva P. Oulík (stupeň 6) a K. Szabová (stupeň 5). Návrh, aby nejvyšší
práva měl i předseda T. Kratochvíl
o Bude zrušeno oprávnění pro J. Vobra a M. Šimonka – žádost odeslána na
ČVS (Iro by měl odpovědět)
 Oslavy 100 let v kraji
o Objednat (zamluvit) putovní výstavu na ČVS – úkol T. Kratochvíl a K.
Szabová. Pro výstavu byla objednána radniční výstavní síň na termín 1. –
30. 10. 2021
o Turnaj barevného minivolejbalu v rámci oslav dne 30. 10. 2021, zjistit u R.
Mifky možnost pořádání ve sportovní hale před zápasem Jihostroj – VK
Dukla Liberec – úkol. V. Zach
o seznamy jmen jubilantů sumarizuje B. Cháb, u jubilantů je nutné doplnit
datum narození
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 Dotace na krajské projekty mládeže
o T. Kratochvíl informoval o příslibu poskytnutí dotace KÚ mimo dotační
směrnici (ČEZ)
o T. Kratochvíl informoval o návrhu na vytvoření středoškolského poháru
v mixech pod patronací hejtmana Jihočeského kraje
 Podpora mládežnických klubů materiálním vybavení v roce 2020 v hodnotě
5 000,- Kč, ověření předání vybavení – úkol stále trvá P. Koranda
 Trenéři KCM Jihočeského kraje
o Problematika trenérů KCM u chlapců a dívek bude řešena na schůzi
výboru KVS v září.
o Bylo dohodnuto, že navržení kandidáti na trenéry KCM budou pozváni na
jednání výboru.
 Školení trenérů III. třídy
o Plán školení trenérů – stanovit nové termíny a nové školitele
o Výbor si stanovil vytvořit koncepci školení trenérů – úkol trvá V. Zach
Komise rozhodčích V. Janoušek (zástupce R. Biskup)
o Výbor si stanovil vytvořit koncepci školení rozhodčích. Všichni členové výboru
KVS si připraví návrhy, jak přitáhnout nové mladší rozhodčí – úkol trvá
o Příprava školení rozhodčích, KR připraví termíny školení.
Ekonom P. Koranda
o Společně s ekonomkou ČUS p. J. Vrkočovou provádí kontrolu účetnictví celého
předcházejícího volebního období. Byly zjištěny nesrovnalosti v čerpání
finančních příspěvků ze strany bývalého předsedy KVS J. Popelky – vyúčtování
nákolenek v částce 25.000,- Kč, ale nedodání vybavení.
o Je nutné připravit vyúčtování dotace KÚ Podpora výchovy talentované mládeže
pro rok 2020/2021, termín 30. 6. 2021. Nevyčerpaná částka dotace činí 168 tis.
Kč a v případě nevyčerpání bude muset být vrácena. Diskuse nad možnostmi
čerpání dotace – nákup vybavení, odměny trenérům apod.
Komise beach R. Motys
o Bude provedeno konečné vyúčtování 3. ročníku turnaje mužů a žen ve dnech 22.
a 23. května 2021 a turnaje MIXŮ ve dnech 5. a 6. června 2021 na Hluboké –
termín do konce června 2021.
o Příprava turnajů pro mládež – úkol trvá R. Motys a V. Zach
Komise mládeže P. Oulík a K. Szabová
o Minivolejbal – projednán návrh koncepce pro rok 2021/2022 – princip dětského
koutku
o Minivolejbal – návrh na koordinátora za jižní Čechy – Matěj Nováček
o Uspořádání celostátních turnajů (LMČR) pro kategorie mladších a starších
žáků/žaček – pořadatelství JHC KVS v termínech 12. a 19. 6. 2021 v Českých
Budějovicích a 26. 6. 2021 v Táboře
o Oddíly/kluby podávají přihlášky na nový soutěžní ročník 2021/2022
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o Na 16. června 2021 je svolán losovací aktiv přihlášených družstev do nového
soutěžního ročníku – místo konání Restaurace Hoch Špalíček, Č. Budějovice
o Komise mládeže připraví na losovací aktiv předběžný písemný rozpis krajských
volejbalových soutěží mládeže 2021/2022
STK J. Emmer a J. Kratochvíl
o Soutěže KP II jsou ukončeny
o Oddíly/kluby podávají přihlášky do KP I a KP II na nový soutěžní ročník
2021/2022 v termínu do 15. 6. 2021
o Výbor JHV KVS schválil divokou kartu pro ženy SK Hlincovka A a Č. Krumlov A do
KP I
Ostatní
o Podána informace ohledně dění v klubu SK Hlincovka a prodeje nejvyšších
celostátních soutěží mimo jižní Čechy. Sjednána schůzka J. Havelka a J. Rohlíček
na pondělí 7. 6. 2021, za KVS se schůzky zúčastní T. Kratochvíl a P. Oulík
o Dotace ve výši 10.000,- Kč pro Příměstský beachvolejbalový tábor v Písku,
pořadatel D. Šimůnková - schváleno
Příští zasedání JHC KVS je plánováno na úterý 7. 9. 2021 od 16,00 hodin v zasedací
místnosti ČUS, náměstí P. Otakara č. 33, Č. Budějovice – služba K. Szabová

V Českých Budějovicích dne 16. června 2021
Zapsal: P. Koranda
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Tomáš Kratochvíl, v.r.
předseda JHC KVS
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