
                       Zápis č. 7/2011 
                        Krajské rady ČSTV Vysočina 

 
 

Datum konání:  5. prosince 2011 od 13,00 hod., ukončení 14,50 hod. 
Místo konání:  KS ČSTV Vysočina 
Předsedající:  Jiří Šmrha – předseda KS ČSTV Vysočina 
Zapisovatel:  Ing. Vítězslav Holub – manažer KS ČSTV Vysočina 
Přítomni: Jiří Šmrha, ing. Vítězslav Holub, Bohumil Svoboda, Alena Pajdová, Kokeš 

Luboš, Václav Paulík, Petr Honzl, Oldřich Bína, Stanislav Teplan 
Omluveni: Mgr. Jiří Havlík, PaedDr. Jiří Švec 
Hosté: Milan Reich (TVS Vysočina Pelhřimov) 
Účast: 80 % (regiony – 80 %, svazy 80 %), 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. Zpráva o hospodaření KS ČSTV Vysočina 
5. Ekonomická a provozní opatření připravovaná pro rok 2012 
6. Diskuse, usnesení a závěr 
 
Písemné přílohy k jednání: 
1. Výsledovka k 30. 11. 2011, středisko 1 – aparát 
2. Hospodaření svazů k 30.11.2011 
3. Dopis adresovaný hejtmanovi Kraje Vysočina  
4. Zápis z jednání Všesportovního kolegia kraje Vysočina ze dne 16. 11. 2011 
5. Tabulka Vyúčtování státní dotace Programu III – Všeobecná sportovní činnost za rok 2011 
 
   

1. Úvodní slovo předsedajícího a návrh programu jednání 
V úvodu jednání předseda KS ČSTV Vysočina přivítal přítomné členy Krajské rady ČSTV 

Vysočina (dále KR) a seznámil je s programem jednání. Přivítal také přítomného hosta, který byl 
přizván k jednání.  

 

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

KS ČSTV Vysočina.  
 
Kontrola usnesení: Usnesení 4 a 5 / 2011 – splněna.  
 

3. Aktuální informace 
Předseda KS ČSTV Vysočina Jiří Šmrha informoval přítomné o následujícím:  

 Jednání vedení KS ČSTV Vysočina v mezidobí mezi jednáními Krajské rady proběhly 4x. 

 Jednání VH ČSTV dne 26. 11. 2011 – odvolání VV, přijetí nových stanov ČSTV, název zůstal. 
Další VH ČSTV v pořadí již 25., bude volební a uskuteční se 28. 1. 2012. O uskutečněné 24. VH se 
rozvinula krátká, hodnotící diskuse jednotlivých členů krajské rady. 

 Informoval členy krajské rady o informativním dopise o situaci v jaké se ČSTV nachází, který byl 
adresovaný hejtmanovi Kraje Vysočina MUDr. Běhounkovi. Informativní dopis byl sepsán 
předsedou ČSTV na základě žádosti předsedů Krajských sdružení na poradě předsedů KS ČSTV 
v Praze. Následně byl dopis zaslán na jednotlivé kraje prostřednictvím Krajských sdružení ČSTV. 

 Informace z komise pro sport a volný čas Kraje Vysočina – informace o návrhu dotací pro KCTM 
v roce 2012 a o připravovaných sportovních grantových programech pro rok 2012. Informace o 
řešení problematiky podpory sportovců na vrcholných sportovních akcích. 

 Informace o realizaci projektu „Dobrovolnictví ve sportu v roce 2011“ – vyhodnocení projektu, 
finanční krytí projektu, závěrečná zpráva. V této souvislosti přijala KR KS ČSTV Vysočina 
následující usnesení: 

 
Usnesení č. 6/2011 
Krajská rada KS ČSTV Vysočina bere na vědomí návrh na využití obdržené dotace v rámci 

projektu „Dobrovolnictví ve sportu v roce 2011“. Pro zajištění vzdělávání dobrovolníků na 



úrovni KS ČSTV Vysočina ve výši 41 500,- Kč a pro zajištění vzdělávání dobrovolníků na úrovni 
regionálních sdružení ČSTV ve výši 40 000,- Kč (8 000,- Kč na každý region). 

 

4. Zpráva o hospodaření KS ČSTV Vysočina  
 

Členové KR byli seznámeni s ekonomickými výsledky KS ČSTV Vysočina za leden až listopad 
2011. Z plánovaného rozpočtu bylo v roce 2011 vyčerpáno 81,5 %. Je předpoklad, že plánovaný 
rozpočet bude dodržen. Příjmy tvořené dotací z ústředí, příjmy za služby svazům a příjmy z dotace na 
projekt Dobrovolnictví plánované náklady pokryjí. Případné přebytky budou převedeny do příštího 
roku. 

Dále byli členové KR seznámeni s hospodařením jednotlivých sportovních svazů v uplynulém 
období roku 2011. V hospodaření jednotlivých svazů se nevyskytly zásadní problémy. Svazy, které 
dosahují v průběhu roku ztrátu, ji mohou plně pokrýt z provozních fondů, tzn., vykázané ztráty 
neohrožují financování KS ČSTV Vysočina. 

 
Usnesení č. 7/2011 
Krajská rada KS ČSTV Vysočina bere na vědomí informace o výsledku hospodaření KS 

ČSTV Vysočina a výsledky hospodaření krajských sportovních svazů. 
 
Členové KR byli seznámeni s přípravou řádné inventarizace majetku KS ČSTV Vysočina k 31. 12. 

2011 a zároveň s realizovanými odprodeji nepotřebného majetku (stoly, židle ze zrušené zasedací 
místnosti) a likvidací vyřazeného majetku většinou nefunkčního popř. u počítačů zastaralého). V této 
souvislosti přijalo následující usnesení: 

 
Usnesení č. 8/2011 
Krajská rada KS ČSTV Vysočina vydala příkaz k provedení řádné inventarizace k 31.12.2011 

účetní jednotky KS ČSTV Vysočina a stanovila tuto inventarizační komisi: 
Předseda: Jiří Šmrha (předseda KS ČSTV Vysočina) 
Členové: Ing. Vítězslav Holub (místopředseda KS ČSTV Vysočina) 
  Ing. Antonín Micka (KSLH Vysočina) 
  Vladislava Kasalá (ekonomika KS ČSTV Vysočina). 
 
V rámci projednávaného bodu bylo přijato Krajskou radou usnesení týkající se odměn statutárních 

zástupců organizace v návaznosti na zákon 586/92 Sb. o daních z příjmů §6 odst. 1c) – odměny členů 
statutárních orgánů právnických osob: 

 
Usnesení č. 9/2011 
Krajská rada KS ČSTV Vysočina rozhodla o zrušení odměn. Nabytí účinnosti tohoto 

usnesení je 1. 1. 2012.  
 

5. Ekonomická a provozní opatření připravovaná pro rok 2012 
 

Manažer KS ČSTV Vysočina seznámil přítomné členy krajské rady s průběhem vyjednání smluv o 
součinnosti v roce 2011 a vyjednávání podmínek smluv o součinnosti pro rok 2012. Petr Honzl doplnil 
informaci dopisem předsedy ČSTV Pavla Kořana ze dne 14. 11. 2011 ohledně součinnosti 
republikových svazů a Krajských sdružení ČSTV v roce 2012. Bohužel žádný ze spolupracujících 
krajských sportovních svazů není v současné době schopen závazně sdělit své finanční možnosti pro 
rok 2012 a není schopen tak stanovit rozsah služeb, které budou od KS ČSTV Vysočina využívat. 
Z tohoto důvodu není v současnosti možné připravit návrh rozpočtu pro rok 2012. Tvorba rozpočtu a 
vůbec rozsah služeb bude projednáván s jednotlivými sportovními svazy počátkem roku 2012. První 
čtvrtletí roku 2012 by mělo být finančně kryto úsporami předchozích let. Pro financování roku 2012 
přijala KR KS ČSTV Vysočina následující usnesení: 

 
Usnesení č. 10/2011 
Krajská rada KS ČSTV Vysočina bere na vědomí informace k východiskům sestavení 

rozpočtu pro rok 2012. KR dává manažerovi KS ČSTV Vysočina plný mandát k jednání se všemi 
subjekty, týkající se všech záležitostí vedoucích k udržení činnosti KS ČSTV Vysočina. 

 

6. Diskuse, usnesení a závěr 
 

 Zástupcům regionálních sdružení byl připomenut termín pro vyhotovení Závěrečné zprávy pro 
dotace z kraje Vysočina na mládež. 



 Zástupci regionálních sdružení byli upozorněni na nutnost správného zpracování členské 
základny za rok 2011, která bude podkladem pro Kraj Vysočina jako klíč dělení dotace na mládež 
prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. 

 Byla podána informace o delimitaci Krajského volejbalového svazu Vysočina z účetnictví KS 
ČSTV Vysočina k 30. 6. 2011. Lubeš Kokeš (ČSTV Třebíč) informoval přítomné o vyjednávání se 
sekretářem KVS ing. Meitnerem. 

 Krajská rada byla informována, že Krajský svaz judo požádal o převod finančních prostředků ve 
výši 100 tis. Kč do ústředí. Bylo konstatováno, že tyto finanční prostředky byly 28. 3. 2011 
převedeny na účet Českého svazu judo.  

 Členové KR byli seznámeni s plánem činnosti pro rok 2011 a přijala následující usnesení: 
 

Usnesení č. 11/2011 
Krajská rada KS ČSTV Vysočina schválila plán činnosti KR na rok 2012, který se bude 
odvíjet od dalšího vývoje ČSTV. 
 

 Informace k přípravě volebního řádu pro 25. VH ČSTV. Diskutovány varianty voleb. Po diskusi 
členové KR KS ČSTV Vysočina za oblast regionálních sdružení podporují variantu volby členů VV 
na základě územního principu NUTS II. 8 členů VV volených principem jako zástupci území dle 
NUTS II. 

 
Usnesení č. 12/2011 
Krajská rada KS ČSTV Vysočina v rámci příprav volebního řádu pro 25. VH ČSTV preferuje 

pro volbu členů VV variantu 8 členů volených jako zástupce územních celků 
charakterizovaných NUTS II. 
 

 Další diskuse byla dále vedena průběžně ke všem bodům jednání.  

 
Usnesení byla přijata v rámci programu dle jednotlivých bodů. V závěru jednání poděkoval 

předseda KS ČSTV Vysočina členům KR i hostům za účast a konstruktivní diskusi. 
 
 
 
Zapsal dne 5. prosince 2011 ing. Holub Vítězslav 
 


