
                    Zápis č. 10/2012 
                      Krajské rady KO ČSTV Kraje Vysočina 

 
 

Datum konání:  11. října 2012 od 14,00 hod., ukončení 15,35 hod. 
Místo konání:  KO ČSTV Kraje Vysočina 
Předsedající:  Ing. Vítězslav Holub – místopředseda KO ČSTV Kraje Vysočina 
Zapisovatel:  Ing. Vítězslav Holub – manažer KO ČSTV Kraje Vysočina 
Přítomni: Ing. Vítězslav Holub, Bohumil Svoboda, Kokeš Luboš, Václav Paulík, Mgr. Jiří 

Havlík, PaedDr. Jiří Švec, Alena Pajdová, Petr Honzl, Oldřich Bína 
Omluveni: Stanislav Teplan 
Hosté:  
Účast: 90 % (regiony – 100 %, svazy 80 %) Jiří Šmrha – úmrtí 

krajská rada byla usnášení schopná 
 
Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího a návrh programu jednání 
2. Schválení programu jednání a kontrola usnesení 
3. Aktuální informace 
4. Stav ekonomických a provozních opatření k zajištění činnosti KO ČSTV Kraje Vysočina 
5. Zpráva o hospodaření KO ČSTV Kraje Vysočina a hospodaření krajských sportovních svazů 

v roce 2012 
6. Diskuse, usnesení a závěr 
 
Písemné přílohy k jednání: 
1. Nebyly v písemné podobě předkládány 
 
   

1. Úvodní slovo předsedajícího a návrh programu jednání 
V úvodu jednání předsedající KO ČSTV Kraje Vysočina přivítal přítomné členy Krajské rady 

KO ČSTV Kraje Vysočina (dále KR) a minutou ticha uctili památku zesnulého předsedy pana Jiřího 
Šmrhy. Dále všechny seznámil s programem jednání.  

 

2. Schválení programu jednání a kontrola usnesení 
Program jednání KR byl všemi přítomnými schválen v podobě, v jaké byl předložen předsedajícím 

KO ČSTV Kraje Vysočina.  
Kontrola usnesení: Usnesení 3 až 5 / 2012 – splněna.  
 

3. Aktuální informace 
Předsedající KO ČSTV Kraje Vysočina informoval přítomné o následujícím: 

 Informace o stavu projektu servisních center sportu (SCS). Projekt SCS je v roce 2012 založen na 
více zdrojovém financování (více podrobností v bodu 4) 

 Informace z uskutečněných jednání VV ČSTV – informace z ustavených odborných komisí ČSTV, 
především výstupy z komise pro financování sportu v ČR, z komise pro restrukturalizaci sportu 
v ČR a komise pro strategii péče o TJ a SK. Byla také podána informace z komise pro změnu sídla 
ČSTV, která souvisí s návrhem prodeje objektů v areálu Strahova FAČRu. 

 Informace o dopadech novely zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích na příjmy obcí. KR byla 
seznámena se stavem vyjednávání se samosprávami v jednotlivých částech kraje a o jejich postoji 
k podpoře sportu ze zdrojů z loterií. 

 Informace z uskutečněných jednání s vedením kraje Vysočina vzhledem k podpoře SCS v kraji 
Vysočina (více v bodu 4) 

 Vzhledem k úmrtí pana předsedy, projednala KR otázku statutárních orgánů a konstatovala, že dle 
legislativy jsou statutárními orgány oba dva místopředsedové (dle registračního listu ČSTV). Není 
proto z tohoto důvodu nutné svolávat mimořádnou valnou hromadu pro volbu předsedy. KR 
rozhodla, že volba nového předsedy se uskuteční na řádné valné hromadě v pořadí již 13., která 
bude svolána v prvním pololetí roku 2013. V této souvislosti přijala Krajská rada následující 
usnesení: 

 
Usnesení č. 6/2012 
Krajská rada KO ČSTV Kraje Vysočina pověřuje místopředsedu Bohumila Svobodu 
k rozhodování o personálních záležitostech ve vztahu k manažerovi KO ČSTV Kraje Vysočina. 



 
Usnesení č. 7/2012 
Krajská rada KO ČSTV Kraje Vysočina zmocňuje místopředsedy Bohumila Svobodu a ing. 
Vítězslava Holuba ke všem úkonům za KO ČSTV Kraje Vysočina. 
 
 

4. Stav ekonomických a provozních opatření k zajištění činnosti KO ČSTV 
Kraje Vysočina 

Manažer KO ČSTV Kraje Vysočina seznámil přítomné členy krajské rady s průběhem vyjednávání 
o dotaci z Kraje Vysočina na podporu SCS. Konstatoval, že žádost KO ČSTV Kraje o podporu SCS 
byla kladně vyřízena, neboť byla zastupitelstvem kraje dne 18. 9. 2012 schválena a na projekt SCS 
v roce 2012 přispěje Kraj Vysočina částkou 1,5 mil. Kč. KO ČSTV Kraje Vysočina tak bude moci 
garantovat zachování služeb pro TJ, SK v celém kraji. Tím byl dovršen proces, který započal v březnu 
letošního roku. Zároveň byl členům KR vysvětlen postup realizace této smlouvy. V této souvislosti 
přijala KR KO ČSTV Kraje Vysočina následující usnesení: 

 
Usnesení č. 8/2012 
Krajská rada schválila: 
1) Smlouvy o poskytování služeb, které si KO ČSTV Kraje Vysočina objedná u okresních 
článků ČSTV (viz příloha č. 1 tohoto zápisu) 
2) Smlouvy o půjčce, které KO ČSTV Kraje Vysočina uzavře k získání finančních prostředků pro 
realizaci smlouvy s Krajem Vysočina (viz příloha č. 2 tohoto zápisu) 

 
 Dále byli členové rady seznámeni s plněním smluv o součinnosti a jejich finančním krytí 

s jednotlivými krajskými sportovními svazy. V této oblasti probíhá spolupráce naprosto 
bezproblémově. 

 
5. Zpráva o hospodaření KO ČSTV Kraje Vysočina  
 
Členové KR byli také seznámeni s výsledky hospodaření za období do 30. 9. 2012. Bylo 

zhodnoceno čerpání rozpočtu za rok 2012 i plnění rozpočtu 2012. Nad rámec rozpočtu bylo přijato 
opatření nákupu výpočetní techniky, a to monitoru pro ekonomku paní Kasalou a PC sestavy 
(počítač+ monitor) pro svazy. Tato sestava bude umístěna v místnosti svazů. Dále byla nad rámec 
rozpočtu provedena oprava svazové kopírky (výměna válce). 

 
Dále byli členové KR seznámeni s hospodařením jednotlivých sportovních svazů v uplynulém 

období roku 2012. V hospodaření jednotlivých svazů se nevyskytly zásadní problémy. Svazy, které 
dosahují v průběhu roku ztrátu, ji mohou plně pokrýt z provozních fondů, vyjma Krajského šachového 
svazu, který díky systému dotací (dotace je proplacena až po vynaložení financí), se dostal do 
problému s cash flow a současnou ztrátu nemohou pokrýt zůstatkem svého provozního fondu. Rozdíl 
je dočasně, než po vyúčtování dotace přijdou finanční prostředky z ČŠS, kryt finančními prostředky 
KO ČSTV Kraje Vysočina. Celou problematiku v diskusi vysvětlil předseda Krajského šachového 
svazu Václav Paulík. 

 
Usnesení č. 9/2012 
Krajská rada KO ČSTV Kraje Vysočina bere na vědomí zprávu o hospodaření KO ČSTV 

Kraje Vysočina a výsledky hospodaření krajských sportovních svazů včetně řešení v případě 
Krajského šachového svazu Vysočina. 

 

6. Diskuse, usnesení a závěr 
 Informace o Valné hromadě ČSTV, která se uskuteční 1. 12. 2012. Na této VH bude zřejmě 

navrhováno přejmenování organizace a dále drobné úpravy Stanov. Úpravy stanov jsou 
v připomínkovacím řízení u sdružených subjektů. V této souvislosti byly zmíněny i termíny 
republikových porad ČSTV – 23. 10. 2012 regiony, 24. 10. 2012 svazy. 

 Informace o záměru vytvořit nové webové stránky KO ČSTV Kraje Vysočina, které by odpovídaly 
současnému trendu. V této souvislosti předsedající požádal všechny přítomné o tzv. „prolinky“ na 
webové stránky svazů i regionů. 

 Informace o personálních opatřeních KO ČSTV Kraje Vysočina. 

 Informace o spolupráci s OFS ohledně dotací MŠMT z programu IV. – údržba a provoz TVZ. Dále 
byly podány informace o sběru žádostí na tento program pro rok 2013. 

 Informace o tvorbě předvolebního bulletinu, který mapuje záměry politických stran v oblasti sportu. 
Tento bulletin byl rozeslán do všech TJ, SK prostřednictvím OS ČSTV v kraji Vysočina. 



 Diskuse k právní subjektivitě krajských sportovních svazů (Honzl, Bína). 

 Informace k postupu Krajského svazu juda Vysočina – zřízení právní subjektivity krajského svazu 
na valné hromadě v prosinci 2011. Tato skutečnost však byla KO ČSTV Kraje Vysočina 
oznámena až v září 2012. Krajskému svazu judo Vysočina jsme navrhli uskutečnění delimitace ke 
konci září 2012. Do dnešního dne jsme nezaznamenali žádnou zpětnou reakci. 

 Václav Paulík informoval o připravovaných akcích Krajského šachového svazu Vysočina – 
Mistrovství ČR juniorů proběhne od 25. 11. do 1. 12. 2012. 

 Další diskuse byla dále vedena průběžně ke všem bodům jednání.  
 
Usnesení byla přijata v rámci programu dle jednotlivých bodů. V závěru jednání poděkoval 

předsedající KO ČSTV Kraje Vysočina členům KR za účast a konstruktivní diskusi. 
 
Zapsal dne 11. října 2012 ing. Holub Vítězslav 
 


