
Zápis č. 4/2010 
Krajské rady ČSTV Vysočina 

 
 
Datum konání:   29. listopadu 2010 od 13,00 hod., ukončení 14,49 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, Stanislav Teplan, Petr Honzl, Václav Paulík, PaedDr. Jiří Švec 
Hosté:   
Omluveni:  Mgr. Jiří Havlík, Oldřich Bína 
Neomluven:   
Účast:  80 % (regiony – 60 %, svazy 100 %), krajská rada byla usnášení schopná  
 
Program:  
1. Úvodní slovo předsedajícího a návrh programu jednání 
2. Schválení programu jednání a kontrola usnesení 
3. Aktuální informace z tělovýchovného prostředí 
4. Zpráva o hospodaření KS ČSTV Vysočina a hospodaření krajských sportovních svazů 
5. Diskuse 
6. Usnesení a závěr 
 
Písemné p řílohy k jednání:  
1. Hospodaření svazů a střediska „1“ k 29. 11. 2010 
2. Zápis Dozorčí komise KS ČSTV Vysočina z 1.11.2010 
3. Přehled způsobu užití finančního příspěvku svazům a regionálním sdružením z provozního fondu  
4. Aktualizovaný přehled činnost svazů kraje Vysočina k 29.11.2010 
5. Návrh textace dopisu adresovaný poslancům volebního kraje Vysočina týkající se dělení dotace 

z MF pro rok 2011 
 
   

1. Úvodní slovo p ředsedajícího a návrh programu jednání 
 

V úvodu jednání předseda KS ČSTV Vysočina přivítal přítomné členy Krajské rady ČSTV 
Vysočina (dále KR) na posledním zasedání v letošním roce a seznámil je s programem jednání. 
V úvodu jednání byly předány dárkové koše členům KS ČSTV Vysočina Luboši Kokešovi a Václavu 
Paulíkovi, kteří se v roce 2010 dožili významných životních jubileí. 

 
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 9N - 12N/2010 byla spln ěna.  
 
3. Aktuální informace z t ělovýchovného prost ředí 
 
Ve své zprávě předseda KS ČSTV Vysočina Jiří Šmrha  přednesl informace:  
• z jednání užšího vedení KS ČSTV Vysočina, které se sešlo od posledního jednání KR 4x a 

řešilo především běžnou agendu KS ČSTV Vysočina. 
• z jednání s představiteli krajské samosprávy a z jednání komise pro volný čas a sport 

18.10.2010 – v návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 v oblasti sportu je částka 11 960 
tis. Kč. Zahrnuje podporu účasti kraje Vysočina na hrách V. letní olympiády dětí a mládeže ČR 
(1,5 mil. Kč), podporu reprezentace kraje Vysočina na MS, ME a MČR (0,5 mil. Kč), podpora 
organizátorů MS, ME a MČR (0,4 mil. Kč), podpora KCTM (4 mil. Kč), podpora VK kraje 
Vysočina (4 mil. Kč), podpora Nadačnímu fondu klubu Olympioniků (60 tis. Kč), projekt ČMFS 
Bezpečné branky (1,5 mil. Kč). 

• z jednání předsedů KS ČSTV a regionálních organizací ČSTV v Praze k problematice dotací 
z MF pro rok 2011. 

• z účasti na významných sportovních akcích organizovaných subjekty, které jsou sdruženy 
v KS ČSTV Vysočina – otevření atletické dráhy v Humpolci, mezinárodních plaveckých 



závodech AXIS CUP, Šachovém festivalu v Přibyslavi. V této souvislosti byla projednána 
žádost KŠS Vysočina o finanční podporu Šachového festivalu v Přibyslavi. Po krátké diskusi 
bylo přijato toto usnesení: 
 
Usnesení č. 13N/2010 
KR KS ČSTV Vyso čina schválila Krajskému šachovém svazu Vyso čina finan ční 
příspěvek ve výši 5000,- K č na po řádání Šachového festivalu Vyso čina. Příspěvek bude 
převeden na st ředisko KŠS z položky p říspěvky na sportovní akce. 
 

Místopředseda pro sportovní svazy ing. Vít ězslav Holub informoval o: 
• udělení pamětních plaket KS ČSTV Vysočina pánům V. Špinarovi  a V. Harvánkovi (OTS ZR) 

a J. Šoubovi (KSL Vysočina). 
• dokončení aktualizace smluv o součinnosti s krajskými sportovními svazy. 
• nabídce kraje Vysočina na využití areálu bývalé Střední zemědělské školy v HB na sportovní 

středisko – subjekty sdružené v KS ČSTV Vysočina byly s touto nabídkou obeznámeny. Nikdo 
neprojevil zájem. Proto bylo předsedovi Všesportovního kolegia kraje Vysočina tlumočeno 
stanovisko o nezájmu o tento objekt. 
 
Usnesení č. 14N/2010 
Krajská rada KS ČSTV Vyso čina vzala na v ědomí stanoviska sdružených subjekt ů KS 
ČSTV Vyso čina o nezájmu k nabídce kraje Vyso čina o objekt bývalé St řední 
zemědělské školy v Havlí čkov ě Brod ě k možnému využití pro sportovní činnost. 

 
• investičním programu ČSTV pro rok 2011 – požadavek předložilo TS Vysočina Pelhřimov pro 

investiční akci TJ Jiskra Humpolec – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení ve sportovní 
hale (rozpočet 1,392 mil. Kč, požadovaná státní dotace 100%), RS ČSTV Jihlava pro 
investiční akci TJ Slavoj Třešť – rekonstrukce fotbalového hřiště (rozpočet 11,806 mil. Kč, 
požadovaná dotace 8 mil. Kč), OTS Třebíč pro investiční akci HFK Třebíč – rekonstrukce 
travnaté plochy (rozpočet 2,017 mil. Kč, požadovaná dotace 100%). 

• založení Krajského florbalového svazu – v pátek 3. 7. 2010 proběhlo jednání mezi 
manažerem KS ČSTV Vysočina a zástupci Krajské florbalové unie Vysočina. Výsledkem byla 
shoda na smlouvě o součinnosti, která byla předána předsedovi KFlUV k projednání ve svých 
orgánech. 
 
Usnesení č. 15N/2010 
Krajská rada KS ČSTV Vyso čina vzala na v ědomí p řijetí Krajské florbalové unie 
Vyso čina do struktur KS ČSTV Vyso čina.  
 

• provedené kontrole oddělení kontroly Kraje Vysočina. Předmětem kontroly byly dotace kraje 
Vysočina na KCTM stolní tenis za roky 2008-2009. Výsledek kontroly – bez nedostatků. 

• problematice účtování svazů bez právní subjektivity ve struktuře účetnictví KS ČSTV Vysočina 
– problematika Jezdectví a výkladu daňového poradce k účtování v rámci KS. Řešení tohoto 
problému je přesunuto na rok 2011. 

• poskytování služeb aparátu KS ČSTV Vysočina krajským sportovním svazům v závěru tohoto 
roku. 

 
4. Hospoda ření KS ČSTV Vysočina 

 
Členové KR byli seznámeni s ekonomikou KS ČSTV Vysočina za uplynulé období roku 2010. Ze 

schváleného rozpočtu bylo k 29. 11. 2010 vyčerpáno 930 998 ,17 Kč (tj. 80,2 %). Dotace z ústředí 
jsme obdrželi ve výši 1 143 607,- Kč tj. 100 %. Drobné položkové odchylky neměly vliv na celkové 
hospodaření, neboť došlo k úspoře v ostatních položkách.  

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

období roku 2010. V hospodaření jednotlivých svazů se nevyskytují zásadní problémy. Svazy, které 
dosahují v průběhu roku ztrátu, ji mohou plně pokrýt z provozních fondů, tzn., vykázané ztráty 
neohrožují financování KS ČSTV Vysočina. Dále byla členům KR podána podrobná informace – 
analýza nákladů KS ČSTV Vysočina, které zajišťují činnost krajským sportovním svazům. Mimoto byla 
poskytnuta informace, že krajským svazům bylo z úspor rozpočtu KS ČSTV Vysočina za dobu 
existence KS ČSTV Vysočina rozděleno celkem 811 tis. Kč. 

 



KR KS ČSTV byla seznámena s účelem užití rozdělených dotací dle rozhodnutí VH KS ČSTV 
Vysočina na činnost mládeže ve výši 300 tis. Kč. 
 

KR KS CSTV byla seznámena se závěry jednání Dozorčí komise KS ČSTV Vysočina. 
 
Usnesení č. 16N/2010 
Krajská rada KS ČSTV Vyso čina vzala zprávu Dozor čí komise na v ědomí. 
 
Krajská rada přijala informaci o plánu řádné inventarizace v organizaci k 31. 12. 2010 a přijala 

následující usnesení: 
 
Usnesení č. 17N/2010 
Krajská rada KS ČSTV Vyso čina p řikázala provést k 31. 12. 2010 řádnou inventarizaci 

účetní jednotky KS ČSTV Vyso čina a stanovila tuto inventariza ční komisi: 
Předseda:   Ing. Vít ězslav Holub (RS ČSTV Jihlava) 
Členové:  Pavel Pech (KFS  Vyso čina)  

Ing. Antonín Micka (KSLH Vyso čina) 
 
V souladu s vnitřním předpisem č. 1/2005, který upravuje platový řád KS ČSTV Vysočina byly 

zaměstnancům a statutárním orgánům poskytnuty odměny, které budou vyplaceny v nejbližším 
výplatním termínu. 

 
Usnesení č. 18N/2010 
Krajská rada vzala tuto informaci na v ědomí. 

 
Dále KR projednávala otázku financování KS ČSTV Vysočina pro období roku 2011. Vzhledem 

k nejasným příjmům ze strany ČSTV ve prospěch KS ČSTV Vysočina nebyl prozatím sestaven 
rozpočet KS ČSTV Vysočina na rok 2011. Dále byla podrobně diskutována současná situace 
financování sportu ze strany státu. KR KS ČSTV Vysočina přijala na základě těchto informací tato 
usnesení: 

 
Usnesení č. 19N/2010 
Krajská rada KS ČSTV Vyso čina schválila textaci dopisu, kterým oslovuje posla nce 

parlamentu ČR volebního obvodu Vyso čina s žádostí o pomoc p ři řešení problému d ělení 
dotace MF ČR pro rok 2011, která by nov ě měla být rozd ělována prost řednictvím sportovních 
svazů a ne prost řednictvím „st řechy“ ČSTV. Dopis je podepsán p ředstaviteli regionálních 
sdružení.  

 
Členové Krajské rady byli také seznámeni s plánem činnosti pro rok 2011. Na základě této 

informace přijala KR následující usnesení: 
 
Usnesení č. 20N/2010 
Krajská rada schválila plán činnosti KR na rok 2011. 
 
Usnesení č. 21N/2010 
KR KS ČSTV Vyso čina schvaluje návrh hospoda ření v období od ledna 2011 do konání VH 

na základ ě rozpo čtového provizoria, tj. m ěsíční čerpání finan čních prost ředků maximáln ě ve 
výši cca 1/12 skute čnosti roku 2010. 

 
5. Diskuse a záv ěr 
 
Diskuse byla dále vedena průběžně ke všem bodům jednání. V závěru jednání poděkoval 

předseda KS ČSTV Vysočina členům KR za účast a konstruktivní diskusi a popřál vše nejlepší 
v nastávajícím vánočním času a šťastné vykročení do roku 2011. 
 
Zapsal dne 29. listopadu 2010 ing. Holub Vítězslav 
 


