
Z Á P I S 
z jednání  výboru Okresního volejbalového svazu v Jeseníku ze dne 18.1.2010 

 

Přítomni:  Taťáňa Ostrá – předsedkyně (TJ Spartak Mikulovice) 

                 Jiří Lasovský (TJ Řetězárna Český Ves) 

                 Roman Kalina (TJ Jeseník Uragán) 

                 Tomáš Nemeškal (Javorník) 

                 Jan Škoda (TJ Jeseník Pohoda) 

 

Program jednání: 

 

1. Kontrola úkolů z minulého jednání: 

 

 Připravit návrh stanov volejbalového svazu  -  úkol trvá  

Návrh stanov je rozpracován a vzhledem k rozsahu problematiky bude dokončen 

do konce měsíce ledna  

           Zodpovídá: Tomáš Nemeškal                       Nový termín: 31.1.2010 

      

 Připravit podklady vyúčtování za kalendářní rok 2009 – úkol trvá 
Podklady vyúčtování za kalendářní rok jsou připraveny a do konce měsíce ledna se 

předají zástupci OS ČSTV Jeseník ke zúčtování 

           Zodpovídá: Táňa Ostrá                               Nový termín: dle dohody s OS ČSTV  

 

 Zajistit od Dana Horkého smlouvu o využití výpočetní techniky a zakoupení 
cartridge, vybrat částku 3260,- Kč (viz zápis z valné hromady) – úkol splněn 

částečně 

Smlouva o využití výpočetní techniky dodána, částka 3.260,-Kč nebyla I přes 

výzvu do konce roku 2009 uhrazena – úkol trvá  

           Zodpovídá: Táňa Ostrá                                 Nový termín: 23.1.2010 

 

 Zajistit sportovní halu na druhou část soutěže mužů – úkol splněn 

Na lednový a únorový termín je zajištěna Sportovní hala v Jeseníku, v případě 

ukončení opravy tělocvičny Jesenického gymnázia odehrají se v ní zbývající 

turnaje, v opačném případě se bude hrát dál ve Sportovní hale. S touto skutečností 

souvisí i navýšení startovného na druhou část soutěže o 100,- Kč na 1.500,- Kč 

za družstvo. Kapitáni družstev startovné uhradí před začátkem lednového turnaje   

 

 Vybrat nedoplatky družstev TJ Řetězárna Česká Ves a OVK Jeseník na 
prosincovém turnaji – úkol splněn 

TJ Řetězárna Česká Ves doplatila startovné za první část soutěže ve výši       

1.050,- Kč a OVK Jeseník zaplatil za přestup šesti hráčů 600,-Kč 

        

 Promyslet a navrhnout vhodnou osobu na vedení mládežnického oddílu volejbalu – 
úkol dál trvá 

Možné vedení mládežnického oddílu bylo projednáno s navrhovanými kandidáty, 

kteří se vyjádří nejpozději do konce ledna roku 2010, zda se zapojí do vedení          

a trénování mládežnického oddílu. 

    Zodpovídá: výbor                                                Termín: průběžně 

 



2. Registrace hráčů 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že předcházející výbory OVS Jeseník (předsedové Kubelka 

a Horký) průběžně neaktualizovali seznam registrovaných hráčů, je stávající výbor  

nucen provést kontrolu registračních průkazů a vytvořit aktuální registr hráčů. Z toho 

důvodu na lednovém turnaji mužů 23.1.2010 odevzdají kapitáni registrační průkazy 

hráčů ke kontrole a odsouhlasí s členy výboru soupisky svých týmů. 

 

  3. Odstoupení týmu Lipová-Lázně ze soutěžního ročníku 2009/2010 

  

Z letošního ročníku se oficiálně odhlásil tým Lipová – Lázně.  V důsledku toho, 

budou výsledky týmu anulovány, výsledková tabulka bude přepočítána a v dalších 

hracích termínech budou hrát všechny týmy. Lednový rozpis turnaje zůstává, místo 

Lipové bude zařazen tým Javorníku. Pro úplnost, Lipová měla zaplacené startovné na 

celou sezónu 2009/2010, které se nebude vracet.  

 

4. Projednání žádosti o vrácení daru  

 

Výboru OVS Jeseník byly sekretářem  OS ČSTV  v Jeseníku Ing. Josefem Kalinou 

přeposlány žádosti Jindřišky Faktorové, Miluše Horké a Daniela Horkého o vrácení 

darů v celkové výši 3.000,- Kč.  

Jednotliví jmenovaní (dárce, sponzor) na základě darovacích (sponzorských) smluv ze 

dne 1.12.2008   převedli dne 5.12. 2008 na účet OS ČSTV v Jeseníku (obdarovaný) 

celkovou částku 3.000,- Kč, jako účelově vázaný dar, určený ke sponzoringu 

„volejbalového svazu“. Obdarovaný (OS ČSTV) celou částku 3.000,- Kč beze zbytku 

převedl na účet OVS Jeseník a tím tak splnil účel, na který byl dar vázán.  

Výbor OVS Jeseník konstatuje, že předcházející výbor OVS vedený Danielem 

Horkým využil dar, v souladu s předpisy pro potřeby OVS (vánoční turnaj GJ, 

cartridge do tiskárny, pronájem tělocvičen, ceny). 

 

5. Projednání protestu 

 

Výboru OVS Jeseník byl doručen písemný protest proti závěrům valné hromady 

konané dne 6.10.2009, kdy valná hromada neschválila proplacení výdajových 

položek, mimo jiné i částky 1.200,- Kč za turnaj naruby, předložených revizní komisí.  

Z doručeného dokumentu není zřejmé, kdo dokument vypracoval a komu se má 

odpovědět. Současně s protestem byla doručena písemnost „ jmenný seznam 

účastníků turnaje „naruby“ s podpisy. ( uvést přesný název písemnosti)  

Výbor se uvedenými dokumenty přesto zabýval a došel k tomuto závěru: 

- Na doručený protest nelze odpovědět a to z důvodu, že není uvedená adresa 
k podání odpovědi. 

- Na doručený jmenný seznam účastníků obráceného turnaje nelze rovněž 
odpovědět a to z důvodu, že obsahuje pouze podpisy účastníků volejbalového 

turnaje a není zřejmé, že by se týkal podaného protestu. 

- Valná hromada konaná dne 6.10.2009 byla pokračováním valné hromady ze dne 

15.9.2009. Valnou hromadu zajišťoval a vedl tehdejší výbor OVS pod vedením 

Daniela Horkého. Valné hromady se zúčastnili zástupci družstev sdružených 

v OVS Jeseník a tehdejší výbor potvrdil valnou hromadu usnášeníschopnou. 

Valná hromada mimo jiné neschválila proplacení některých položek v celkové 

výši 3.260,- Kč a uložila novému výboru, aby zajistil po tehdejším předsedovi 



OVS  Danielu Horkém zaplacení uvedené částky na účet OVS a to do konce 

roku 2009. Jednou z neschválených položek byla i částka ve výši 1.200,-Kč za 

uspořádaný turnaj „naruby“.  

- Současný výbor OVS plně respektuje rozhodnutí valné hromady ze dne 
6.10.2009 vedené tehdejším výborem a z tohoto důvodu výbor OVS dále 

požaduje doplacení celé částky 3.260,- Kč (včetně 1.200,-Kč). 

- Na valné hromadě předseda Daniel Horký akceptoval závazek s tím, že uhradí 
požadovanou částku v plné výši, avšak k dnešnímu dni (18.1.2010) nebyla 

uvedena Jeseník podal žádost částka uhrazena. Proto se výbor rozhodl, že do 

doby než bude uhrazen celý dluh, pozastavuje Danielu Horkému registraci 

s tím, že mu nebude umožněna účast na akcích pořádaných OVS Jeseník. 

 

6. Dotace 

 

 Na Olomoucký kraj byla podána žádost o dotaci na činnost OVS 

 

7. Úkoly (nové) 

 

- Vybrat od družstev startovné na druhou část soutěže na lednovém turnaji ve výši 

1.500,-Kč na družstvo 

       Zodpovídá: Jiří Lasovský                             Termín: 23.1.2010 

 

- Poslat OS ČSTV písemné vyjádření výboru OVS k žádostem o vrácení darů 

Zodpovídá: Taťána Ostrá                                     Termín: 31.1.2010 

 

 

 

 

 

Předsedkyně OVS Jeseník: 
 

                                     Taťáňa Ostrá (TJ Spartak Mikulovice)        ………………….. 

                   

    

Členové OVS Jeseník: 
 

                                  Jiří Lasovský (TJ Česka Ves)   ………………….. 

                                       

Roman Kalina (Uragán Jeseník)  ………………….. 

                                 

Tomáš Nemeškal (Javorník)   ………………….. 

                                       

Jan Škoda (TJ Pohoda Jeseník)  ………………….. 


