
Z Á P I S 
z jednání  výboru Okresního volejbalového svazu v Jeseníku ze dne 4.12.2009 

 

Přítomni:  Taťáňa Ostrá – předsedkyně (TJ Spartak Mikulovice) 

                 Jiří Lasovský (TJ Řetězárna Česká Ves) 

                 Roman Kalina (TJ Jeseník Uragán) 

                 Tomáš Nemeškal (Javorník) 

                  Jan Škoda (TJ Jeseník Pohoda) 

 

Program jednání: 

 

1. Valná hromada         

- výbor odsouhlasil zápis z valné hromady konané dne 6.10.2009, 

      - výbor, v souladu se závěrem zprávy revizní komise, kdy valná hromada neschválila 

proplacení výdajových položek: turnaj naruby, stojan, počítadlo a sítě na míče v celkové výši 

3.260,- Kč, žádá po bývalému předsedovi OVS Jeseník D.Horkému zaplacení uvedené částky 

v termínu do 12.12.2009 a to v hotovosti před začátkem prosincového turnaje soutěže mužů 

nebo předložením dokladu o převodu částky na účet OVS Jeseník, 

        - výbor, rovněž v souladu se závěrem zprávy revizní komise, kdy valná hromada 

schválila proplacení částky za cartridge do tiskárny v celkové výši 996,- Kč za podmínky 

dodání smlouvy o využívání tiskárny pro potřeby OVS Jeseník, žádá po D. Horkém dodání 

uvedené smlouvy do 12.12.2009, nejpozději před zahájením turnaje. V případě nedodání této 

smlouvy nebude možné vyúčtovat částku 996,-Kč v účetnictví OVS Jeseník a bude 

vyžadováno uhrazení částky v hotovosti, 

 

2. Registrace  

        -  výbor se shodl na tom, že je nutné obnovit (aktualizovat) seznam hráčů registrovaných 

v OVS Jeseník, 

        - výbor proto žádá všechny kapitány mužstev soutěže mužů, aby předložili na 

prosincovém, případně lednovém turnaji, registrační průkazky a seznamy svých  hráčů,  

        - výbor proto žádá také bývalé předsedy OVS Jeseník (D. Horký, L. Kubelka), aby předali 

novému výboru seznam všech hráčů registrovaných v OVS Jeseník v elektronické podobě (i 

starý, pokud ho mají a měli by ho mít), 

        - registrační průkazky žen jsou u Táni Ostré 

 

3. Internetové stránky 

         - výbor děkuje Pavlu Ostrému za vedení a aktualizaci www stránek, 

         - výbor souhlasí s proplacením částky 500,- Kč provideru e.stranek.cz, zároveň bude 

požadována poměrná částka ve výši 150,- Kč/rok po OVK Jeseník za propagaci jejich činnosti 

na stránkách OVS, v případě neuhrazení do 18.12.2009 budou informace o soutěžích  

pořádaných OVK ze stránek volejbalového svazu staženy, 

         - výbor souhlasí s bezplatným umístěním www odkazů jednotlivých  klubů a uskupení na 

stránkách volejbalového svazu, 
 

4. Různé 

         -  dluhy a nedoplatky:  

                                             průběžnou kontrolou bylo zjištěno, že družstvo TJ Řetězárna 

Česká Ves dosud neuhradilo startovné za první část soutěže, a dále nový účastník družstvo 

OVK Jeseník také dosud neuhradilo poplatky za přestupy svých hráčů. Oba týmy své 



nedoplatky uhradí do 12.12.2009, do začátku turnaje, v opačném případě nebude uvedeným 

týmům umožněn start na turnaji, 

             -startovné za druhou část soutěže se bude vybírat v lednu, před zahájením turnaje ve 

výši 350,- Kč za turnaj, 

             -prosincový turnaj soutěže mužů se uskuteční v Jeseníku ve Sportovní hale 

 

 

5. Úkoly: 

     - Připravit návrh stanov volejbalového svazu   

           Zodpovídá: Tomáš Nemeškal                       Termín: 31.12.2009 

      

     - Připravit podklady vyúčtování za kalendářní rok 2009 

           Zodpovídá: Táňa Ostrá                                 Termín: 31.12.2009 

 

     -  Zajistit od Dana Horkého smlouvu o využití výpočetní techniky a zakoupení cartridge, a 

vybrat částku 3260,- Kč (viz zápis z valné hromady) 

           Zodpovídá: Táňa Ostrá                                 Termín: 19.12.2009 

 

     - Zajistit sportovní halu na druhou část soutěže mužů 

           Zodpovídá: Jiří Lasovský                              Termín: 31.12.2009 

 

    - Vybrat nedoplatky družstev TJ Řetězárna Česká Ves a OVK Jeseník na  

prosincovém turnaji 

       Zodpovídá: Jiří Lasovský                             Termín: 12.12.2009 

 

- Promyslet a navrhnout vhodnou osobu na vedení mládežnického oddílu volejbalu 

Zodpovídá: výbor                                                Termín: průběžně 

 

 

 

 

Předsedkyně OVS Jeseník: 

                                      Taťáňa Ostrá (TJ Spartak Mikulovice) 

                   

   Členové OVS Jeseník: 

                                      Jiří Lasovský (TJ Řetězárna Česká Ves) 

                                      Roman Kalina (TJ Jeseník Uragán) 

                                      Tomáš Nemeškal (Javorník) 

                                      Jan Škoda (TJ Jeseník Pohoda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


