
                       Zápis č. 6/2011z mimořádného jednání 
                        Krajské rady ČSTV Vysočina 

 
 

Datum konání:  24. března 2011 od 13,00 hod., ukončení 16,20 hod. 
Místo konání:  KS ČSTV Vysočina 
Předsedající:  Jiří Šmrha – předseda KS ČSTV Vysočina 
Zapisovatel:  Ing. Vítězslav Holub – manaţer KS ČSTV Vysočina 
Přítomni: Jiří Šmrha, ing. Vítězslav Holub, Bohumil Svoboda, Alena Pajdová, Kokeš 

Luboš, PaedDr. Jiří Švec, Václav Paulík, Petr Honzl  
Omluveni: Mgr. Jiří Havlík, Oldřich Bína, Stanislav Teplan  
Hosté: Ing. Petr Vachtfeidl (KSST Vysočina), Miroslav Vrzáček (KFS Vysočina), 

Bohdan Horák (OTS Ţďár nad Sázavou) 
Účast: 73 % (regiony – 60 %, 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. Výpověď smluv o součinnosti s krajskými sportovními svazy 
5. Diskuse, usnesení a závěr 
 
Písemné přílohy k jednání: 
1. Výsledovka k 28. 2. 2011, středisko 1 – aparát 
2. Aktualizovaný adresář Krajské rady 
3. Výpověď smlouvy o součinnosti + průvodní dopis 
4. Prezentace „Poskytování servisu KS ČSTV Vysočina krajským sportovním svazům“ 
 
   

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 přítomné hosty, kteří byli přizváni 
k jednání.  

 

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

KS ČSTV Vysočina.  
 
Kontrola usnesení: Usnesení 17N/2010 – inventarizace, splněno. Usnesení 1–3/2011 

splněna. 
 

3. Aktuální informace 
Předseda KS ČSTV Vysočina Jiří Šmrha informoval přítomné o důvodech svolání mimořádného 

jednání KR ČSTV Vysočina.  

 Zhodnotil dosavadní informace (především financování), které bezprostředně souvisí s činností 
sdruţených subjektů KS ČSTV Vysočina. Konstatoval, ţe informace, které budou projednávány 
na VH ČSTV budou podány na republikových poradách regionálních sdruţení (29.3.2011) a svazů 
(30.3.2011) v Praze.  

 Dále informoval členy KR o jednání komise pro sport a volný čas kraje Vysočina. Informoval o 
termínu ankety kraje Vysočina – Sportovec Vysočiny – vyhlášení proběhne v Polné dne 20.4.2011 
od 18,00 hod. Distribuci lístků pro zájemce zajišťuje sekretariát Jihlavských listů – paní Sadecká 
tel. č. 567 578 000. 
 
Místopředseda pro sportovní svazy ing. Vítězslav Holub informoval o: 

 Problematice členské základny pro kraj Vysočina – úkol předání členské základny pro přidělení 
dotace ze Všesportovního kolegia pro rok 2011 byl splněn. 

 Prostřednictvím mailových zpráv byly aktuálně podávány informace k vývoji situace v a.s. SAZKA, 
z jednání VV ČSTV a dopisy z ústředí ČSTV (Úhrada sluţeb KS ČSTV pro krajské sportovní 
svazy). 

 Nejasnostech, které provází součinnost regionálních sdruţení a okresních sportovních svazů. 
 



4. Výpověď smluv o součinnosti s krajskými sportovními svazy 
 
Krajská rada byla informována o stavu poskytování servisu KS ČSTV Vysočina krajským 

sportovním svazům. Ačkoli tato problematika byla diskutována na minulém jednání Krajské rady, 
včetně přijatého usnesení, bylo nutno vzhledem k vývoji a postoji některých představitelů krajských 
sportovních svazů toto stanovisko Krajské rady změnit. Po diskusi přijala Krajská rada KS ČSTV 
Vysočina následující stanovisko: 

 
Usnesení č. 4/2011 
Krajská rada KS ČSTV Vysočina rozhodla s okamžitou platností vypovědět Smlouvy o 

součinnost se všemi sdruženými krajskými sportovním svazy. Výpovědi smluv o součinnosti 
budou krajským sportovním svazů doručeny doporučenou poštou, popř. osobně. Zodpovídá 
manažer KS ČSTV Vysočina. 

 
V návaznosti na toto usnesení, byli členové KR ČSTV Vysočina seznámeni s dalším 

postupem individuálního vyjednávání s krajskými svazy, které budou mít zájem o vyuţívání sluţeb ze 
strany Krajského sdruţení ČSTV Vysočina. V této souvislosti potvrdila KR KS ČSTV Vysočina 
usnesení č. 2/2011, ve kterém dala manaţerovi KS ČSTV Vysočina plný mandát pro individuální 
vyjednávání spolupráce mezi KS ČSTV Vysočina a krajskými sportovními svazy. 

 

5. Diskuse, usnesení a závěr 
 

 Členové KR byli seznámeni s předběžnými ekonomickými výsledky KS ČSTV Vysočina za první 
dva měsíce roku 2011. Bylo konstatováno, ţe úsporná opatření se ještě v plné míře nemohla 
projevit, neboť leden ještě probíhal v předchozím plnohodnotném reţimu. Z rozpočtového 
provizoria bylo vyčerpáno 159 910,63 Kč.  

 B. Svobodovi skončil dvouletý mandát zastupování KS ČSTV Vysočina ve VK kraje Vysočina. 
Členové KR ČSTV Vysočina byli vyzváni k předloţení návrhů na kandidáta. Navrţen byl ing 
Vítězslav Holub. Na základě výsledku hlasování vzniklo následující usnesení: 

 
Usnesení č. 5/2011 

 
Krajská rada KS ČSTV Vysočina zvolila ing. Vítězslava Holuba za zástupce KS ČSTV Vysočina 
ve Všesportovním kolegiu kraje Vysočina pro volební období 2011 – 2013. Uvedená skutečnost 
bude písemně oznámena VK kraje Vysočina a kraji Vysočina. 

 

 Byla podána informace o delimitaci ČJF-oblasti Vysočina z účetnictví KS ČSTV Vysočina 
k 31.12.2010 a o iniciativě Krajského svazu judo – převod části finančních prostředků na 
republikový svaz judo.  

 Velice rozsáhlá diskuse byla vedena k problematice úhrady sluţeb krajskými sportovními svazy. 
Do diskuse se zapojili všichni přítomní včetně hostů. Zároveň byla diskutována problematika 
činnosti okresních sportovních svazů ve vazbě na regionální sdruţení.  

 V diskusi byly dále zmíněny varianty utlumování činnosti jak regionálních sdruţení, tak krajského 
sdruţení ČSTV v případě, ţe by finanční prostředky nekryly v potřebné výši rozpočty. 

 Další diskuse byla dále vedena průběţně 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 24. března 2011 ing. Holub Vítězslav 
 


