Okresní volejbalový svaz, Veslařská 1, 690 02 Břeclav

Organizační řád
výboru okresního volejbalového svazu Břeclav

(návrh)
Úvod
Postavení výboru OVS vyplývá ze stanov ČVS,zejména čl.13 a 14. Organizační řád
zpřesňuje činnost výboru v podmínkách a potřebách tělovýchovné činnosti na okrese
Břeclav.
Pro spolupráci s ostatními tělovýchovnými organizacemi využívá přímého zastoupení
v RS ČSTV.
Volejbalovou spolupráci s jinými organizacemi věnující se masovému volejbalu
(ČOS,AŠTK,ASPV a pod.) organizuje samostatně. Tato spolupráce a postavení OVS
vyplývá z toho, že ČVS je jediným představitelem organizovaného volejbalu v ČR.
Výbor OVS ustanovuje tyto funkce:
- předsedu OVS (tedy i výboru) – volí konference OVS
- místopředsedu (zároveň sekretář OVS)
- hospodáře
- předsedu sportovně technické komise
- předsedu komise rozhodčích
- předsedu disciplinární komise
další členové výboru se podílejí na činnostech komisí nebo plní úkoly vyplývající z
jednání výboru.
Náplň práce v jednotlivých funkcích:
předseda
- samostatně zastupuje OVS
- řídí práci výboru
- řeší úkoly vyplývající v oblasti společenského významu volejbalu
- schvaluje veškerý pohyb finančních prostředků OVS (po předchozích
rozhodnutích výboru)
místopředseda (sekretář)
- samostatně zastupuje OVS
- v nepřítomnosti zastupuje předsedu
- vykonává funkci sekretáře
- podílí se na zpracování dokumentace výboru
- zpracovává /nechá zpracovat/ zápisy z jednání výboru
- vede přehled o přijatých, opatřeních a závěrech a jejich, plnění.
- zasílá potřebnou dokumentaci o činnosti OVS KVS,
- informuje oddíly o činnosti OVS a vyžaduje od nich potřebné informace o
jejich činnosti a členské základně
- zpřesňuje evidenci oddílů a jejich členskou základnu
- s předsedy komisí vede evidenci trenérů a rozhodčích
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hospodář
- ve spolupráci s hospodářkou RS ČSTV provádí platby finančních prostředků
svazu
- zpracovává rozpočet OVS a o jeho čerpání podává zprávu výboru a
konferenci svazu
- vede přehled o platbě ILP oddíly a funkcionáři okresu
předseda sportovně technické komise
- řídí mistrovské volejbalové soutěže
- zpracovává přehled o nemistrovských. soutěžích a turnajích.
- zpracovává Rozpis mistrovských soutěži a provádí jejich hodnocení
- organizuje metodickou pomoc oddílům a trenérům
- udržuje kontakt s STK a TMK krajského volejbalového svazu
- spolu se sekretářem OVS upřesňuje přehled o trenérech volejbalu v rámci
okresu
předseda komise rozhodčích
- řídí činnost rozhodčích na okrese
- organizuje obsazení okresních, mistrovských soutěží rozhodčími
- pomáhá s obsazení rozhodčími v nemistrovských soutěžích
- organizuje metodickou pomoc a přezkušování rozhodčích pro okresní
mistrovské soutěže
- spolu se sekretářem OVS zpřesňuje seznam rozhodčích v rámci okresu
- udržuje kontakt s komisí rozhodčích. KVS
předseda disciplinární komise
- vede disciplinární komisi při řešení disciplinárních: přestupků v souladu s DŘ
CVS
- vede přehled o udělených disciplinárních sankcích
- vyžaduje od disciplinárních, komisí vyšších orgánů závěry o řešeni
disciplinárních přestupcích členů oddílů působících v rámci OVS

Jednání výboru okresního volejbalového svazu
- jednání výboru se uskutečňuje zpravidla 1 x měsíčně v předem plánovaných
termínech
- předseda OVS může z nezbytných důvodů termín jednání změnit s tím, že o
změnách, uvědomí všechny členy výboru
- výbor se ve svých, jednáních řídí půlročním plánem činnosti
- schůze výboru projedná splnění předchozích závěrů u nichž uplynula lhůta
splnění
- pokud je to možné, zpracovávají jednotlivé návrhy pověření členové výboru
písemně
- schůze výboru OVS se může s hlasem poradním, bez schválení výboru,
zúčastnit - revizní komise OVS
- předsedové výborů VO.které nemají ve výboru OVS zastoupení
- pověření zástupci vyšších volejbalových orgánů
- členové výboru KVS z OVS, kteří nejsou členy výboru OVS
- předseda RS ČSTV
- ředitelka a pověřená pracovnice sekretariátu RS ČSTV
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- ostatní hosté se mohou jednání zúčastnit jen po předchozím souhlasu
výboru nebo na jeho pozvání
Zápisy z jednání výboru:
- zpracovává sekretář OVS nebo pověřený člen výboru
- prvopisy jsou založeny i s přílohami na sekretariátu OVS
- v jednom výtisku je zasílán do 21 dnů sekretariátu KVS jen s přílohami
nezbytně nutnými
- jsou přístupny všem členům výboru,RK a n pohádání ' zástupcům oddílů
- o závěrech: z jednání jsou informováni ti, kterých se projednávaná záležitost
dotýká
- obecné závěry jsou zasílány VO písemně nebo jsou zveřejňovány na
webových strunkách svazu
- výbor má právo zveřejnit kontaktní spojení na volejbalové funkcionáře svazu
a oddílů, pokud to výslovně neodmítnou.,
Pokud není v tomto organizačním řádu řešena nějaká problematika volejbalu, řeší ji
výbor v souladu se stanovami, nebo ostatními předpisy ČVS.
Organizační řád vstupuje v platnost po schválení výborem svazu a jim stanoveném
termínu.

Zpracoval: Janíček Josef

Dne 12.prosince 2005
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