
  
LIBERECKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
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ZÁPIS  9 

z jednání předsednictva LKVS dne  10. listopadu 2022 
 

Přítomni: Stanislav Dubský, Lucie Bryknarová, Martin Nečas, Pavel Starý, Daniel Matoška, Petr Dobíhal 
Omluveni :  Michaela Studená,  Jan Nevoral, Petr Karban 
Hosté : Blanka Kvíčalová, Jiří Čermák 
 
Program schůze: 
 
1. Prezenční listina  (viz výše) 
2. Kontrola úkolů z minulé schůze 
 

- úprava webových stránek 
úkol trvá T: 30.10.2022 
splněno 
 

- financování LKVS a odměny aktivním klubům 
úkol trvá T: 15.11.2022 
splněno 
 

- školení trenérů T: 30.10.2022 – Martin Nečas 
splněno 

 
3. Soutěže KVS  - průběh 
Soutěže probíhají dle rozpisů, průběžně se doplňují chybějící pořadatelé, stále trvá problém u BMV, je 
velice málo přihlášených družstev do soutěže. Proběhla výzva na BMV s negativním výsledkem. Radim 
Mitiska má zájem o pořadatelství BMV v Novém Boru – domluva s P. Damnitzem. Další informace a 
termíny budou projednány. 
Současně byli upozorněni trenéři KCM na nutnost pořádání kempů mimo hrací termíny soutěží KP 
v dotčených věkových skupinách. 
 
4. Školení trenérů 3. třídy 
Do dnešního dne je přihlášeno 7 trenérů, pro pořádání školení je podmínkou minimální účast 10 
zájemců. Opakovaně budou vyzvány kluby pro zaslání zájemců o školení. 
Termín školení je přesunut na jaro 2023, termín bude včas oznámen. 
 
5. Ekonomika a dotační tituly 
Byl odeslán na ČVS rozpis čerpání v jednotlivých kapitolách pro zdárné vyúčtování dotačních titulů za 
rok 2022. 
Projednán rozpočet a plán čerpání nutných financí do konce roku. Schválena tradiční částka ve výši 
5 000,- Kč na jednotlivé okresy, jež bude vyúčtována v souladu s dotačním titulem. Diskutována byla 
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částka pro odměny aktivním klubům. Tato částka bude upřesněna dle ČP včas, aby kluby měly čas na 
zaslání podkladů k výplatě. 
Požadavek na dofinancování KCM -  bude prověřeno čerpání všech 3 KCM dosud a následně bude 
možnost dočerpat až do výše plánovaného rozpočtu pro rok 2022.  
Schválen nákup medailí a pohárů pro vítěze KP sezóny 22/23. 
 
Projednán finanční výhled pro rok 2023 s ohledem na zvyšování cen energií. V rozpočtu 2023 bude 
zohledněn požadavek KRK na částku 6 000,- Kč. 
 
6. Webové stránky LKVS 
Po provedeném přesunu jsou plně funkční, správa nad stránkami přebírá Jan Neoral s pomocí dalších 
členů výboru. 
 
7. Plán ocenění jubilantů 
Projednán seznam jubilantů, kteří budou pozváni na plenární schůzi konanou 8. 12.2022 od 18,30 
hodin k převzetí ocenění. 
 
8. Plenární schůze 
Plenární schůze se bude konat 8. 12. 2022 od 18,00 hodin v  restauraci„Plzeňka“, jubilanti budou 
pozváni na 18,30 hodin. 
 
9. VH KVS 
Projednán termín konání VH KVS Libereckého kraje, který byl stanoven na 13. 4. 2023 od 18,00 hodin. 
 
10. Termíny schůzí KVS pro rok 2023 
12.1., 16.2., 16.3., 13.4., 18.5., 15.6. 2023 
 
11. Různé 
Pavel Starý navrhl malé turnaje BMV zařadit do oficiálních okresních turnajů řízených OVS resp. KVS. 
 
 

Termín plenární schůze : 8.12. 2022 

 

Předseda Stanislav Dubský poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. 
 
 
Zapsala Lucie Bryknarová 
V Liberci dne 10.11. 2022               Ověřovatel zápisu: Ing. Stanislav Dubský, dne 10.11. 2022 


