
Zápis z valné hromady Okresního volejbalového svazu Jeseník 6. 10. 2009 
(Tato valná hromada byla pokračováním valné hromady ze dne 15. 9. 2009.) 

 

Program: 

1. Prezence 

2. Zpráva RK 

3. Soutěž veteránů 

4. Soutěž mužů – přihlášená družstva a herní řád 

5. Volba nového výboru OVS a dalších komisí 

6. Diskuse 

 

1. Prezence 
Valné hromady se zúčastnili zástupci následujících družstev (viz prezenční listina) 

muži: 1. VK Jeseník – Daniel Horký, 2. TJ Řetězárna Česká Ves – Jiří Lasovský a František 

Šalplachta, 3. Rybářství Nýznerov – Kamil Kopecký, 4. Uragán Jeseník – Roman Kalina, 5. Javorník 

– Tomáš Nemeškal 

ženy: 6. Horalky – Miluše Horká, 7. TJ Mikulovice – Taťána Ostrá, 8. TJ Vidnava – Šárka Šuláková, 

9. Birki Jeseník – Roman Grosič, 10. Staré Město – Jarmila Procházková 

veteráni: 11. Pohoda – Jan Škoda, 12. Hopíci – Ladislav Kubelka, 13. TJ Mikulovice – Pavel Ostrý 

2. Zpráva revizní komise 
Zprávu revizní komise přednesl Pavel Ostrý. Revize hospodaření proběhla na základě nedostatečně 

připravené zprávy o hospodaření předložené na valné hromadě 15. 9. 2009, nejasnostech ve stavu 

financí a žádosti bývalé pokladní p. Faktorové o provedení revize. Bylo konstatováno, že hospodaření 

v období od 1. 9. 2008 do 1. 10. 2009 bylo v souladu s předloženými doklady, stav na účtu OVS byl 

ke dni konání valné hromady 27 172 Kč a v pokladně 6 994 Kč, což je dohromady o 90 Kč více než 

k 1. 9. 2008. Na základě zprávy revizní komise byla hlasováním posuzována oprávněnost 

následujících plateb (hlasovali zástupci přítomných družstev, včetně veteránů, každé družstvo jeden 

hlas – celkem 13 hlasů): 

 Proplacení vánočního turnaje na GJ 1200 Kč: pro 7 proti 3, zdrželi se hlasování 3: proplacení 

z účtu OVS bylo schváleno 

 Proplacení závěrečného turnaje „naruby“ na GJ 1200 Kč: pro 6 hlasů, proti 5, zdrželi se 2: 

proplacení nebylo schváleno 

 Stojan v ceně 720 Kč: proti 13 hlasů: proplacení nebylo schváleno 

 Počitadlo v ceně 995 Kč: pro 4 hlasy, proti 8 hlasů, zdržel se 1: proplacení nebylo schváleno 

 Sítě na míče v ceně 354 Kč: pro 1, proti 12, nikdo se nezdržel: proplacení nebylo schváleno 

 Cartridge do tiskárny v celkové ceně 996 Kč: všichni pro, proplacení bylo schváleno 

Závěr: Nebylo schváleno proplacení následujících položek: turnaj „naruby“, stojan, počitadlo, sítě na 

míče – v celkové částce 3260 Kč. Valná hromada ukládá nově zvolenému výboru dohodnout 

s p. Horkým (bývalým předsedou OVS) zaplacení této částky na účet OVS, termín: do konce roku 

2009.  

3. Soutěž veteránů 
Na základě návrhu, který byl předložen na valné hromadě 15. 9. 2009, valná hromada odsouhlasila, 

aby soutěž veteránů probíhala nadále pod organizací OVK.  

4. Soutěž mužů 

Přihlášená družstva: TJ Řetězárna Česká Ves, Uragán Jeseník, Rybářství Nýznerov, Javorník, OVK 

Jeseník, Lipová-lázně 

(uvažuje se, že by mohlo dojít ke sloučení Javorník + OVK Jeseník v jedno družstvo) 

Termíny turnajů: 17.10., 14.11., 12.12., 23.1., 13.2., 13.3., 17.4. 



Místa konání budou upřesněna podle volných tělocvičen – nový výbor OVS zajistí uzavření 

nájemních smluv s příslušnými provozovateli pro jednotlivé turnaje mužů i žen. 

 

Úpravy herního řádu 

startovné ženy: 300 Kč/turnaj, startovné muži 350 Kč/turnaj, startovné se zaplatí vždy na prvním 

turnaji – zimní části (3 turnaje – zaplatit na říjnovém turnaji) a jarní části (4 turnaje – zaplatit na 

lednovém turnaji); výjimku tvoří družstvo Lipové-lázně, které pokud se chce soutěže zúčastnit, musí 

na říjnovém turnaji zaplatit celou částku (7 turnajů) 

registrace nového hráče: 200 Kč 

přestup hráče do jiného družstva: 100 Kč, tento poplatek se týká i hráčů dříve registrovaných v OVS, 

kteří v minulých sezónách nehráli aktivně v žádném družstvu a znovu se soutěže chtějí zúčastnit 

s jiným družstvem, než za které původně hráli (registrace hráčů v OVS je platná trvale). 

hostování: bez poplatku 

poplatek rozhodčímu: rozhodčímu náleží 200 Kč za 3 odpískané turnaje, maximálně však 500Kč/den. 

5. Volba výboru OVS 

Do nového výboru OVS byli zvoleni: Taťána Ostrá, Tomáš Nemeškal, Jiří Lasovský, Roman Kalina 

a Jan Škoda, předsedkyní Okresního volejbalového svazu Jeseník se stala p. Taťána Ostrá 

Revizní komise (RK): Šárka Šuláková, Pavel Ostrý, Jana Krhánková 

Sportovně technická komise (STK): Jiří Lasovský, Miluše Horká 

Disciplinární komise (DK): Kamil Kopecký, Josef Bartošák, Roman Grosič, Romana Bráblíková 

6. Diskuse: 

Letošní ročník se bude hrát podle nových pravidel – nás se týká zejména úprava pravidel při doteku 

sítě! (viz http://pravidla.volejbal-metodika.cz/pravidla-videa/detail/40/) 

 

Přílohy:  

 prezenční listina 

 zpráva revizní komise 

 

zapsal: Pavel Ostrý 

http://pravidla.volejbal-metodika.cz/pravidla-videa/detail/40/

