
Zápis č. 3/2010 
Krajské rady ČSTV Vysočina 

 
 
Datum konání:   31. května 2010 od 13,00 hod., ukončení 15,10 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, Mgr. Jiří Havlík, Oldřich Bína, Stanislav Teplan, Václav Paulík, 
PaedDr. Jiří Švec 

Hosté:   
Omluveni:  Petr Honzl 
Neomluven:   
Účast:  90 % (regiony – 100 %, 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 z tělovýchovného prostředí 
4. Zpráva o hospodaření KS ČSTV Vysočina a hospodaření krajských sportovních svazů 
5. Příprava 10. VH KS ČSTV Vysočina 
6. Diskuse 
7. Usnesení a závěr 
 
Písemné p řílohy k jednání:  
1. Rozvaha a výsledovka k 31. 12. 2009, středisko 1 – aparát 
2. Rozvaha a výsledovka k 31. 5. 2010, středisko 1 – aparát 
3. Hospodaření svazů k 31. 12. 2010 
4. Návrh rozpočtu 2010 
5. Zápis Dozorčí komise ze dne 19. dubna 2010 
6. Pozvánka na 10. VH KS ČSTV Vysočina + Delegační lístky pro delegáty za regionální sdružení 
7. Návrh na rozdělení části fondu provozních prostředků 
8. Závěry z konference „Sport a stát“ 
 
   

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) a seznámil je s programem 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 4N - 8N/2009 byla spln ěna. 
 

3. Aktuální informace z t ělovýchovného prost ředí  
 
Ve své zprávě předseda KS ČSTV Vysočina Jiří Šmrha  přednesl informace:  
• Z jednání VH ČSTV v Nymburce 17. 4. 2010 
• 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 předsedou VK kraje Vysočina panem Strakou ohledně podpory sportu ze strany 

kraje Vysočina v roce 2010 
• z jednání s představiteli krajské samosprávy a z jednání komise pro volný čas a sport – 

snížení krajského rozpočtu, které postihne i sportovní prostředí, snížení podpory VK, snížení 
příspěvků KCTM i snížení podpory sportovních grantových programů, představení KCTM 
v házené v Novém Veselí, představení koncepce sportu a volnočasových aktivit kraje 
Vysočina pro roky 2010 – 2013 



• informace o problematice loterního zákona – jednání se senátory 
• účast na vyhlášení Nejlepšího sportovce kraje Vysočina, které proběhlo v Třebíči 9. 4. 2010 
• z Valné hromady Krajského svazu lyžařů Vysočina (18. 4. 2010) 
• informace z pléna Krajského volejbalového svazu Vysočina (19. 5. 2010) 

 
Místopředseda pro sportovní svazy ing. Vít ězslav Holub informoval o: 
• konferencích krajských sportovních svazů – KŠS, KSLH 24.4.2010 
• problematice členské základny pro kraj Vysočina – pro všechna RS zajišťoval transformaci 

členské základny ing. Holub 
• konferenci „Sport a stát“ a o výsledcích průzkumu veřejného mínění ke konferenci 
• z jednání VV ČSTV 

 
Místopředseda pro regiony Bohumil Svoboda  podal informace o: 
• o jednání Všesportovního kolegia kraje Vysočina – 2 jednání – na prvém jednání porběly 

volby, nedošlo k obměně zástupců sportovních organizací, informace o dělení dotace kraje 
Vysočina na mládež – bude přílohou materiálu pro Valnou hromadu 

• grantových programech Sportoviště 2010 a Volný čas 2010 
• informace z hodnocení krajského sportovce 

 
4. Hospoda ření KS ČSTV Vysočina 

 
Členové KR byli seznámeni s ekonomikou KS ČSTV Vysočina za období roku 2009. Ze 

schváleného rozpočtu bylo v roce 2009 vyčerpáno 1 116 040,03 Kč (tj. 97,1 %). Drobné položkové 
odchylky neměly vliv na celkové hospodaření, neboť došlo k úspoře v ostatních položkách. Příjmy 
činily celkem 1 163 367,17 Kč a byly tvořeny dotací z ústředí ve výši 1 134 800,- Kč tj. 100 % a dále 
ostatní příjmy ve výši 28 567,17 Kč. Celkově bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve 
výši 47 327,14 Kč. Návrh na rozdělení tohoto hospodářského výsledku je 22 327,14 Kč převést do 
fondu provozních prostředků a částku 20 000,- Kč jako příděl do sociálního fondu. 

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

období roku 2009. 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. 
 

KR KS ČSTV Vysočina byla seznámena s výsledky provedené inventarizace k 31. 12. 2009 a 
přijala toto usnesení: 
 

Usnesení č. 9N/2010 
Krajská rada vzala výsledky inventarizace za rok 20 09 na vědomí. 
 
Krajská rada byla také seznámena se zprávou Dozorčí komise KS ČSTV Vysočina ze dne 19. 4. 

2010 a přijala následující usnesení: 
 
Usnesení č. 10N/2010 
Krajská rada vzala zprávu DK KS ČSTV Vyso čina na v ědomí. 
 
Dále KR projednávala otázku financování KS ČSTV Vysočina pro období roku 2010. Byl sestaven 

rozpočet KS ČSTV Vysočina na rok 2010 (viz materiál pro jednání), který bude předložen 10. VH ke 
schválení. 

 
Byla projednána problematika obnovy hardwaru KS ČSTV Vysočina. Bylo navrženo, aby počítač 

ekonomky KS ČSTV Vysočina byl nahrazen novým. Zdůvodnění: starý počítač byl pořízen 
v listopadu 2004 a již nestačí současným provozním podmínkám. Dále bylo navrženo, že notebook, 
pořízený v roce 2002 a v současné době nefunkční z důvodu závady na bateriích bude nahrazen 
novým. Odůvodnění: Výměna a oprava baterií v kontextu stáří notebooku není efektivní.  

 
Usnesení č. 11N/2010 
Krajská rada schválila obnovu hardwaru KS ČSTV Vyso čina – nákup po čítače pro 

ekonomku KS ČSTV Vyso čina a notebooku pro manažera KS ČSTV Vyso čina.  
 



Členové KR byli seznámení s návrhem částečného dělení Provozního fondu sdruženým subjektům 
KS ČSTV Vysočina (viz přiložený materiál Návrhu). 

 
Usnesení č. 12N/2010 
Krajská rada schválila návrh částečného d ělení Provozního fondu sdruženým subjekt ům 

KS ČSTV Vyso čina a doporu čil jej ke schválení na jednání 10. Valné hromady KS  ČSTV 
Vyso čina.  

 
5. Příprava 10. VH KS ČSTV Vysočina 

 
Valná hromada KS ČSTV Vysočina se uskuteční ve městě Přibyslav, okres Havlíčkův Brod 

v hotelu Přibyslav v pondělí 7. června 2010 od 16,30 hod. Delegační listy pro RS byly předány členům 
KR za komoru regionálních sdružení a přítomným zástupcům krajských sportovních svazů, ostatním 
budou poštou rozeslány.  

 
Byl schválen program jednání včetně připravených materiálů pro jednání.  

 
 

6. Diskuse a záv ěr 
 
V diskusi vystoupili: 
 
Oldřich Bína (OSS Havlíčkův Brod) 
  

• doplnil informace předsedy o KCTM házené v Novém Veselí a dále informoval o házené v kraji 
Vysočina 

• pozitivně hodnotil nově zvolený VV, pochvala aktualizace webových stránek ČSTV 
 

Alena Pajdová 
• problematika oceňování funkcionářů KS ČSTV Vysočina – pamětní plaketa KS ČSTV Vysočina 
 

Stanislav Teplan (Krajský svaz stolního tenisu) 
• informoval o celostátní konferenci ČAST – bylo zvoleno nové vedení ČÁST, časopis Stolní tenis 

z důvodu úspor je rozesílán v elektronické podobě 
• informoval o KCTM stolního tenisu spolufinancované krajem Vysočina, zmínil, že KSST jedná o 

podpoře tohoto KCTM i po linii ČÁST. 
 
Václav Paulík (Krajský šachový svaz) 

• informoval o valné hromadě KŠS Vysočina a o zastoupení kraje Vysočina ve vrcholném orgánu 
šachu v osobě Zdeňka Fialy, který je předsedou komise mládeže 

• informoval o činnosti KCTM, které působí pod klubem v Náměšti nad Oslavou 
• informoval o připravených významných šachových akcích – v září se uskuteční MČR v rapid 

šachu juniorů a v termínu od 14. Do 20. 11. 2010 se uskuteční MČR juniorů a juniorek. 
 

PaedDr. Jiří Švec (Krajský atletický svaz) 
• informoval o personálních změnách v ČAS – novým předsedou pan Varhaník 
• informace KCTM, které funguje velice dobře, je evidován zvýšený zájem o atletiku ze strany 

mládeže 
• informoval o reorganizaci soutěží ve prospěch zapojení malých oddílů do soutěží 

 
Diskuse byla dále vedena průběžně ke všem bodům jednání. V závěru jednání poděkoval 

předseda KS ČSTV Vysočina členům KR za účast a konstruktivní diskusi. 
 

 
 
 
Zapsal dne 31. května 2010 ing. Holub Vítězslav 
 


