
USNESENÍ  OKRESNÍ KONFERENCE  
 

Okresního volejbalového svazu v Rychnov� nad Kn�žnou, 
konané dne 19. února 2013 

 
Okresní konference OVS se sešla dne 19. února 2013 v �esticích. P�ítomní delegáti (ú�ast na presen�ní 
listin�) p�ijali následující usnesení:  

1. Okresní konference schvaluje: 
1.1. Zprávu o �innosti OVS a o �innosti výkonného výboru za období od minulé okresní konference, 

tj. od 17. února 2009, p�ednesenou p�edsedou p. Miroslavem Dolkem. 

1.2. Zprávu o hospoda�ení OVS okresu Rychnov nad Kn�žnou a �erpání rozpo�tu za rok 2012. 

1.3. Rozpo�et OVS na rok 2013. 

1.4. Ud�lení po�ádkové pokuty 200,- K� oddíl�m za neú�ast na okresní konferenci. 

1.5. Prodloužení mandátu p. Miroslava Dolka ve VV Okresního Sportovního sdružení �STV do vo-
lební valné hromady v prosinci 2013. 

2. Okresní konference zvolila: 
2.1. P�edsedou Okresního volejbalového svazu v Rychnov� n. Kn. pana  Lu�ka Rupricha. 

2.2. �leny výkonného výboru OVS p. Ing. Pavla B�ízu, Ing. Karla Hájka, Miroslava Charváta, Ing. 
Karla Volta, Pavla Moravce a Miroslava Dolka. 

2.3. �leny revizní komise p. Vladimíra Klára  a Zdenku Jedlínskou. 

2.4. Delegáty na krajskou konferenci KVS dne 13. dubna 2013 v Hradci Králové p. Lu�ka Rupricha, 
Miroslava Charváta, Dr. Zdenka Haníka.  

3. Okresní konference doporu�uje: 
3.1. Kandidaturu p. Dr. Zdenka Haníka do výboru �VS. 

3.2. Kandidaturu p. Miroslava Charváta, Lu�ka Rupricha, Ing. Karla Volta do výboru KVS a p. Vla-
dimíra Klára do RK KVS. 

4. Okresní konference ukládá výboru OVS: 
4.1. Svolávat jednou ro�n�  na konci �ervna aktiv vedoucích družstev hrajících v okresních sout�-

žích s cílem vyhodnotit uplynulou sout�žní sezónu a ujednotit názory a požadavky pro další 
ro�ník.  

4.2. Svolávat okresní konferenci jednou za dva roky. P�íští v roce 2015. 

4.3. Zavést jako podmínku ú�asti v okresních sout�žích zaplacení licen�ních p�ísp�vk� jednotlivc� 
v souladu se stanovami �VS a dojednat s výborem KVS p�evád�ní finan�ních prost�edk� zís-
kaných z licen�ních poplatk� v okrese do rozpo�tu OVS 

4.4. Podporovat v rámci rozpo�tových možností  a pravidel všechna družstva mládeže z oddíl� v 
okrese, hrající v sout�žích organizovaných volejbalovým svazem (OVS, KVS, �VS). 

4.5. Zjistit podmínky pojišt�ní hrá�� a trenér� volejbalových oddíl� v TJ/SK nesdružených v �STV 

4.6. Pokusit se o vznik školské ligy v minivolejbalu ve spolupráci s AŠSK 

4.7. Projednat s Dr. Zde�kem Haníkem konkrétní možnosti jeho podpory volejbalu v okrese Rych-
nov n. Kn. 

 
V �esticích dne 19. února 2013    Pavel Moravec a Martin Kadlec v.r. 
 �lenové návrhové komise 


