ZÁPIS

ze zasedání JHC KVS č. 2/2022 konaném dne 2. března 2022
Přítomni: T. Kratochvíl, P. Koranda, J. Emmer, J. Kratochvíl, V. Janoušek, R. Motys, P. Oulík
Hosté:
Omluveni: V. Zach, K. Szabová, B. Cháb
Místo konání: zasedací místnost ČUS, náměstí P. Otakara II č. 33, Č. Budějovice
1. Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda JHC KVS T. Kratochvíl
a) Valná hromada KVS
o Termín konání valné hromady KVS dne 19. 4. 2022 od 17,00 hodin
v restauraci ve sportovní hale v Českých Budějovicích – prostory zajistí K.
Szabová – úkol trvá
o Bude zaslána pozvánka na VH s programem na jednotlivé OVS – termín pro
nahlášení delegátů z OVS stanoven do 30. 3. 2022
b) Ostatní
o T. Kratochvíl informoval o schůzi předsedů KVS s M. Pakostou a seznámil
přítomné se zápisem ze schůze
o Charitativní stolní kalendáře – prodej probíhá, snažit se ještě do poloviny
března o propagaci mezi kluby v jižních Čechách
Komise rozhodčích V. Janoušek
o Školení rozhodčích proběhne ve dnech 12. - 13. 3. 2022
o Komise zajistí aktualizaci údajů rozhodčích – úkol trvá
o Komise připravila koncepci a plán činnosti na celý rok 2022 – zaslána T.
Kratochvílovi
o Komise rozhodčích připraví návrhy na odměňování rozhodčích pro soutěžní
ročník 2022/2023 – termín polovina června
Ekonom P. Koranda
o Na ČVS byl zaslán rozpočet na rok 2022 a následně bude ještě zaslán rozbor
hospodaření za rok 2021, dle požadavku M. Přikryla
o Probíhá příprava nových žádostí KÚ na rok 2022/2023 – dotace beach, dotace na
činnost sportovních svazů a dotace na talentovanou mládež – úkol trvá
Komise mládeže P. Oulík a K. Szabová
o KM připraví ve spolupráci s J. Kratochvílem výrobu medailí a diplomů pro
mládežnické soutěže.
o Předání medailí a diplomů – komise mládeže zašle tabulku s termíny předání,
každý člen výboru KVS do ní zapíše, kdy a kde by mohl medaile předávat
o Budou zahájeny práce na přípravě rozpisu KP mládeže na soutěžní ročník
2022/2023. Všichni členové výboru mohou průběžně zasílat návrhy a
připomínky k rozpisu P. Oulíkovi.
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o Termín přípravy rozpisu KP mládeže – formální stránka do poloviny května,
ekonomická stránka rozpisu do poloviny června
STK J. Emmer a J. Kratochvíl
o KP starších žaček – žádné připomínky ze strany klubů k rozhodnutí STK
o Otázka stanovení a výše pokut – úkol trvá.
Metodik V. Zach
o Školení trenérů III. třídy proběhne ve 20. – 22. 5. 2022 a 27. – 29. 5. 2022
o Pozvánky pro přihlášené zájemce, pro případné nové zájemce z klubů a z OVS
připraví a rozešle V. Zach – úkol trvá
o Je nutné připravit rozpočet školení – úkol trvá V. Zach
o Knihy pro trenéry (Z. Haník) přišly v počtu 30 ks – rozdělovník mezi trenéry
připraví V. Zach
Komise beach R. Motys
o Koordinátor beach za JHC KVS R. Motys informoval členy výboru o svojí abdikaci
na člena výboru KVS.
o Dne 3. 3. 2022 bude zasedat komise beach za přítomnosti T. Kratochvíla, kde
budou řešeny aktuální úkoly a případné návrhy na nového člena výboru KVS
místo R. Motyse
Kontrolní a revizní komise – B. Cháb
o Bude provedena kontrola hospodaření za rok 2021 ve spolupráci s účetní ČUS pí.
Vrkočovou – úkol trvá.
Ostatní
o Webové stránky JHC KVS – funkční, zajistit dostatek článků a informací pro
naplnění
o Byla zřízena datová schránka KVS – ID: tg83iqq

Příští zasedání JHC KVS je plánováno na úterý 5. 4. 2022 od 16,00 hodin, zasedačka
ČUS, náměstí P. Otakara č. 33, Č. Budějovice – služba T. Kratochvíl.

V Českých Budějovicích dne 20. února 2022
Zapsal: P. Koranda
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