Okresní volejbalový svaz v Rychnově nad Kněžnou

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021
Vážení přátelé volejbalu na Rychnovsku,
předkládám stručné hodnocení práce OVS v roce 2021, podle dřívějších usnesení okresních konferencí,
které se staly zvyklostí v dalších obdobích, aby výbor OVS informovat oddíly písemně v mezidobí mezi
okresními valnými hromadami o tom, jak OVS v předcházejícím roce pracoval a hospodařil. Posíláme Vám ji,
jak již bylo zvykem v minulých letech, v elektronické podobě na vaše e-mailové adresy.
1.

Práce výboru OVS

Výbor OVS se v roce 2021 scházel podle plánu schůzové činnosti s drobnými korekcemi termínů schůzí.
Převážnou část práce věnoval dokončení soutěžního ročníku 2020-2021 a přípravě ročníku 2021-2022. V
měsíci dubnu proběhla volební Valná hromada OVS, která si zvolila pětičlenný výkonný výbor, tříčlennou
revizní komisi a ustanovila funkci výkonného sekretáře OVS, do které výbor jmenoval Mirka Dolka. Rok 2021
byl významný tím, že český volejbal oslavil 100. výročí svého vzniku a současně i proběhly volební valné
hromady ČVS na úrovních od okresu po republiku. Podle nových stanov ČVS došlo ke změnám struktury
řídících orgánů ČVS především na krajské a celostátní úrovni ve smyslu zredukování. Zájemcům o podrobnosti doporučujeme pročíst stanovy ČVS - 00-12 Stanovy_Ceskeho_volejbaloveho_svazu.doc (cvf.cz)
Nepodařilo se, z důvodů mimo nás, sehrát všechny plánované okresní soutěže podle předpokladu. Okresní
přebor mužů v minulém roce se štěstím odehrál podzimní část soutěže, ale mládežnické soutěže mini volejbalu se nepodařilo ani nastartovat. V prvním pololetí roku došlo ke zrušení všech soutěží mládeže řízených
ČVS i KVS. Také plánovaný okresní pohár mužů musel být zrušen. Podařilo se dohrát krajské i okresní soutěže dospělých. Nový ročník soutěží se podařilo rozehrát od září 2021.
V průběhu roku byly vydány dvě čísla Zpravodaje OVS, ve kterém byly oddílům podány ucelené aktuální
informace. Spolupráce s krajským výborem svazu setrvává na velmi dobré úrovni a předseda zajišťuje kontakt s tímto orgánem.
V našem okrese proběhla celá řada tradičních turnajů (v Česticích, Kvasinách, Rychnově, Chlenech a Lupenici). Svaz podporuje práci s mládeží finanční dotací mládežnickým oddílům.
2.

Hospodaření svazu

Hospodaření svazu dle rozpočtu schváleného výborem OVS.. Příjmové položky rozpočtu tvořily:
Příjem k 31.12. 2021
Dotace od KVS
Vklady do soutěží RK-M + MINI 2021/2022
LP za rok 2021

Celkem

15000
8300
13300
36600

účet u KVS
účet ve VIS
účet u KVS

Celkem

6300
1800
5240
15900
600
791
4000
6741
2194
43566

účet ve VIS
účet ve VIS
účet ve VIS
účet u KVS
účet u OS ČUS
účet u OS ČUS
účet u KVS
účet u OS ČUS
účet u OS ČUS

Výsledek hospodaření

-6966

Vydání k 31.12. 2021
Vratky vkladů Pohár muži + soutěž MINI – neuskutečněné soutěže 2020/2021
Dlouhodobá soutěž dospělých (RK-M za umístění) 2020/2021
Příspěvek oddílům z LP 2020 (40 %)
Služby (sekretář, Zpravodaj)
Služby (www, účetní) - DPP
Cestovné
Materiál (almanach)
Ostatní výdaje (dárky jubilea)
Schůze výboru
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3.

Statistika

Statistika oddílů OVS Rychnov nad Kněžnou dle VIS k 31. 12. 2021

Na závěr chceme poděkovat všem oddílům, jejich členům a funkcionářům, trenérům a rozhodčím za
práci, kterou pro volejbal vykonali a dále konají.
Přejeme Vám mnoho sportovních úspěchů a mnoho radosti s volejbalem v roce 2022.

Za výbor OVS v Rychnově nad Kněžnou.
Luděk Ruprich - předseda
V Rychnově nad Kněžnou - leden 2022

Zpráva o činnosti a hospodaření OVS RK za rok 2021

Strana 2/2

