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Zápis z jednání partnerského výkonného výboru 
Kraje Vysočina a Jihočeského kraje 

 
ZÁŘÍ 2022 

 
 

 

 
Termín jednání:  STŘEDA 21. 9. 2022 
 
Místo jednání:          Hostinec Na Soutoku, Tř. Československé armády 612, Veselí nad Lužnicí 
  
Začátek jednání:  16:30 
  
Konec jednání:  18:30 
 
Přítomni: Michal Pazderník, Jiří Tlustý - online, Petr Jindra – 17:03, Kamil Vraspír, Lukáš 

Dolejš, Roman Komenda  
 
Sekretáři: Jiří Matyáš, Petra Dufková 
 
 
 

 
 

 

Navržený program jednání:    bod vede 

 1)  Úvod a schválení programu jednání   Pazderník 

 2)  Jmenování Ověřovatele zápisu   Pazderník 

 3) Kontrola Zápisu z minulého jednání VV a plnění úkolů   Pazderník 

 4) RRRP 2022/23 a Příprava rozpočtu regionu 2023   Matyáš, předs. komisí 

  - zpráva o čerpání rozpočtu   Dufková 

 5)  Informace jednotlivých komisí     předsedové komisí 
 LK; KRD; KMM; KRR; KPS; KŽF; DK       

 6) KCTM Vysočina a Jižní Čechy    Pazderník, Dolejš  

 7)  Informace z jednání manažerů a z celostátního VV, ODM 2024   Matyáš, Dolejš 

 8) Školské soutěže – ČEPS cup, SUBTERRA cup   Matyáš  

 9)  Ostatní 
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1) ÚVOD A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

Michal Pazderník, hejtman Kraje Vysočina, pověřen řízením VV, přivítal všechny přítomné členy RVV. VV schválil 
předložený program jednání.  
            

2) JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

Michal Pazderník navrhl a jmenoval Romana Komendu ověřovatelem zápisu. 

 

VV vzal toto na vědomí 

 

3) KONTROLA ZÁPISU Z MINULÉHO JEDNÁNÍ VV A PLNĚNÍ ÚKOLŮ 

Úkoly z minulého jednání byly splněny. 

 
4) RRRP 2022/23 a PŘÍPRAVA ROZPOČTU REGIONU 2023  

Mezi přítomnými proběhla diskuse nad stávajícím plánem RRRP 2022/2023 vzhledem k přípravě nového 
rozpočtu na rok 2023. Dále byla vedena živá komunikace nad jednotlivými potřebami komisí, které předsedové 
komisí zaznamenali do připravené tabulky rozpočtu. V tomto dokumentu se řešili 3 varianty pro zpracování 
rozpočtu (vhodné, nutné a rozvojové). Rozpočet je nyní navržený jako výrazně schodkový, manažer regionu 
navrhne optimalizaci, následně seznámí členy s optimální variantou a nejpozději ve dnech 17.-19.10.2022 vyvolá 
jednání RVV per-rollam tak, aby byl návrh rozpočtu odeslán 21.10.2022 na EKO a CE VV. 
 
Čerpání rozpočtu – členové VV byli na místě seznámeni s čerpáním rozpočtu.  
 

5) INFORMACE JEDNOTLIVÝCH KOMISÍ 

LK – Petra Dufková informovala o práci a jednání LK. LK pracuje na věcech ohledně rozjezdu sezony 2022/2023 
– kontrola zadání SH, doplnění rozpisů soutěží,  změny nalosovaných termínů, ostaršení hráčů atd. Dále byli 
členové VV informováni o řízení s FBŠ Jihlava – nedostavení se družstva na turnaj stržů a juniorů. 

KRD – Jiří Matyáš a Michal Pazderník přednesli informace o proběhlých  školeních rozhodčích (České 
Budějovice, Jihlava, Jindřichův Hradec a Třebíč).   

KRR – Lukáš Dolejš informoval o připravované schůzce velkých jihočeských klubů, která by měla proběhnout 
v říjnu 2022. 

KMM – Petr Jindra informoval o jednání komise, kde členové vyhodnotili účinkování na ODM v Olomouci na 
základě zpráv, kterými trenéři zhodnotili přípravu na ODM a vlastní průběh ODM v Olomouci. Dále VV informoval 
o rezignaci trenérů reprezentace chlapců Kraje Vysočina. Jiří Matyáš sdělil termíny plánovaných akcí KTM v rámci 
našeho regionu (Milevsko GU15 západ 9.-12.1.2023; Třebíč BU14 východ 26.-29.1.2023. V případě KTM Bystřice 
n.P.  BU 14-východ 15 17.-20.11.2022 vyzval k aktivnímu zapojení oddílů z oblasti BnP (tj. minimálně BnP, Nové 
Město na Moravě, Žďár nad Sázavou) – součinnost regionu při přípravě, propojení s akcemi PP3 či regionu. 
Vzhledem k termínu a lokalitě bude aktivity za sekretariát řešit P. Dufková. 

DK – Petra Dufková informovala o připravovaném ústním jednání – disciplinární řízení s Karlem Vágnerem po 
udělení TDKU 

KŽF – Roman Komenda – bez jednání, na přelomu září a října bude zahájena příprava semináře týkající se ŽF – 
spojení s Annou Dvořákovou 

KPS – Kamil Vraspír informoval o spolupráci v Rakousku – pravidelné on-line jednání 1x měsíčně. Dále informoval 
o připravovaných reprezentačních srazech Rakouska 28.– 30. 10.2022 v Salzburku, dále v Linci a Vídni. V Kaplici 
je plánovaný 5denní  Reprezentační kemp U19 – KPS by ráda tuto akci spojila s projektem „Regiodne“ tj. např. 
s přátelským utkáním VYaJČ. 

 

Úkol 09/2022 1: Na sekretariát poslat informaci ohledně plánovaných soustředění stržů VY a regiodnů. 

     Termín: 26. 9. 2022 

               Zodpovídají: P. Jindra 
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6) KCTM VYSOČINA A JIŽNÍ ČECHY 

Informace o spolcích probíhala již v rámci předešlých bodů. 

Dále L. Dolejš informoval o proplacení DPP za trenérské práce v rámci ODM a o úhradě startovného pro dívky 
na turnaji v Brně. 

Dále probíhala diskuse ohledně financování Florbalu Vysočina. 

 

7) INFORMACE Z JEDNÁNÍ MANAŽERŮ A Z CELOSTÁTNÍHO VV, ODM 2024 

Lukáš Dolejš informoval o proběhlém jednání CE VV, kde se mimo jiné řešila ODM v JČ 2024. CE VV ČF 
rozhodne o účasti kategorie v soutěžích florbalu. (pořadatelé z JČ kraje umožní hrát pouze jednu kategorii – kluci 
nebo holky. Dále informoval o jednání ohledně financování ČF a o dotačním programu Můj klub – veškerá 
komunikace bude vedena pouze přes datové schránky. Jiří Matyáš se bude dne 22.9.2022 účastnit schůzky na 
JČ krajském úřadě ve věci příprav ODM 2024 – vytýčení základních „mantinelů“ spolupráce mezi pořadateli 
z JČK, ČOV a národními asociacemi. 

 

8) ŠKOLSKÉ SOUTĚŽE - ČEPS cup, SUBTERRA cup 2024 

VV byla předložena časová struktura obou turnajů a mezi přítomnými proběhla diskuse nad koordinátory akcí. 

Kraj Vysočina – Michal Pazderník 

Jihočeský kraj – rozdělení dle okresů – Lukáš Malý (ČB, JH), Kamil Vraspír (ČK, PT). Jiří Matyáš osloví možného 
koordinátora pro okresy Písek, Strakonice, Tábor, v případě, že by žádný další koordinátor nebyl, podělí se 
o okresy výše zmínění. 

 

9) OSTATNÍ 
- ZŠ Měřín – Michal Pazderník a Petra Dufková (spolu s Petrem Jindrou) podali informace ohledně proběhlé  

schůzky v ZŠ Měřín, kde je reálná šance na založení nového oddílu. Michal Pazderník je v komunikaci s paní 
učitelkou a ZŠ byly nabídnuty pomocné kroky a spolupráce k založení oddílu. 

 

- SH Dříteň 

Jiří Matyáš informoval o návštěvě SH a následném zpracování protokolu. V pátek 23.9.2022 je naplánovaná 
návštěva nové SH Kaplice cca měsíc před otevřením. 

 

- Telekonferenční mikrofon 

Na základě požadavků od členů RVV, RVV odsouhlasil pořízení telekonferenčního mikrofonu v lednu 2023 pro 
zajištění hybridních jednání RVV, kombinovaných schůzek, seminářů či workshopů v regionu.  

 

 
Jednání ukončeno v 19:00. 
 
 
Zapsala: Petra Dufková 
Ověřil: Roman Komenda, jmenovaný ověřovatel 


