
Zápis č. 2N/2009 
Krajské rady ČSTV Vysočina 

 
 
Datum konání:   30. listopadu 2009 od 13,00 hod., ukončení 15,09 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, Petr Honzl, Václav 
Paulík, PaedDr. Jiří Švec 

Hosté:   
Omluveni:   
Neomluven:   
Účast:  100 % (regiony – 100 %, 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 – „kauza SAZKA“ 
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 30. 11. 2009 
 
   

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 Petru Honzlovi a Stanislavu 
Teplanovi, kteří se v roce 2009 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 1N - 3N/2009 byla spln ěna. Úkol p řipomínkování programu 

rozvoje kraje Vyso čina byl spln ěn – e-mailová vým ěna názor ů na problematiku za řazení 
připomínek do tohoto programu s radní paní Kružíkovou .  

 
3. Aktuální informace z t ělovýchovného prost ředí – kauza „SAZKA“ 
 
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 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 

• z jednání předsedů KS ČSTV a regionálních organizací ČSTV v Praze k problematice „Sazky“ 
• z jednání s předsedou Ústeckého krajského sdružení ČSTV Zdeňkem Kubcem o problematice 

změny řízení ČSTV. 
 

Místopředseda pro sportovní svazy ing. Vít ězslav Holub informoval o: 
• hospodaření jednotlivých sportovních svazů v uplynulé části roku 2009 
• nákupu zpětného projektoru pro potřeby svazů KS ČSTV Vysočina 



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

• konferencích krajských sportovních svazů – KSST, KŠS. KŠS připravuje Šachový festival 
v Přibyslavi, který se bude konat od 2. do 12. prosince 2009 

• schůzce s předsedou krajské organizace ODS RNDr. Vystrčilem k problematice „SAZKY“ 
• finanční podpoře TVZ, které postihly povodně v roce 2009 (využil pouze HB) 
• problematice členské základny – vztah ČSTV a ČASPV. 

 
 

Místopředseda pro regiony Bohumil Svoboda  podal informace o: 
• investičním programu ČSTV pro rok 2010 - využily regiony: TR – SK Třebíč Nuclears baseball 

& softball – Baseballové hřiště náklady v celkové výši 15,948 mil. Kč, s požadovanou dotací 
5,948 mil. Kč a ZR – SK Bystřice nad Pernštejnem – Modernizace fotbalového areálu, náklady 
v celkové výši 4,991 mil. Kč s požadovanou dotací ve výši 100%. 

• ze sportovního prostředí Pelhřimovska, systém dotací směřujících do sportu z města 
Pelhřimov. 

 
4. Hospoda ření KS ČSTV Vysočina 

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

schváleného rozpočtu bylo k 30. 11. 2009 vyčerpáno 1 021 870,30 Kč (tj. 88,9 %). Dotace z ústředí 
jsme obdrželi ve výši 756 700,- Kč tj. 66,7 %. 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 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. 
 

Dále KR projednávala otázku financování KS ČSTV Vysočina pro období roku 2010. Vzhledem 
k nejasným příjmům ze strany ČSTV ve prospěch KS ČSTV Vysočina nebyl prozatím sestaven 
rozpočet KS ČSTV Vysočina na rok 2010. KR KS ČSTV Vysočina přijala na základě této informace 
toto usnesení: 

 
Usnesení č. 4N/2009 
 
KR KS ČSTV Vyso čina schvaluje návrh hospoda ření v období od ledna 2010 do konání 

řádné 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 2009. 

 
Krajská rada přijala informaci o plánu řádné inventarizace v organizaci k 31. 12. 2009 a přijala 

následující usnesení: 
 
Usnesení č. 5N/2009 
 
Krajská rada KS ČSTV Vyso čina p řikázala provést k 31. 12. 2009 řádnou inventarizaci 

účetní jednotky KS ČSTV Vyso čina a stanovila tuto inventariza ční komisi: 
Předseda:   Ing. Antonín Micka (KSLH Vyso čina) 
Členové:  Pavel Pech (KFS  Vyso čina) 

Ing. Vít ězslav Holub (RS ČSTV Jihlava) 
   Vladislava Kasalá (KS ČSTV Vyso čina) 
 
Členové KR byli dále seznámeni se zprávou Dozorčí komise KS ČSTV Vysočina ze dne 2. 

listopadu 2009. 
 
Usnesení č. 6N/2009 
 
Krajská rada KS ČSTV Vyso čina vzala zprávu Dozor čí komise na v ědomí. 
 
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. 7N/2009 
Krajská rada vzala tuto informaci na v ědomí. 
 
5. Diskuse a záv ěr 
 
Diskuse byla zaměřena především na způsoby podpory sportu z městských či obecních rozpočtů. 

K této problematice se postupně vyjadřovali všichni zástupci regionálních sdružení ČSTV – Svoboda 
(PE), Bína (HB), Pajdová (ZR), Kokeš (TR), Havlík (JI). Dále za svazy vystoupili v diskusi: 
� Stanislav Teplan (KSST) – problematika KCTM v roce 2010, svaz se zaměřuje především na práci 

s mládeží. 
� Václav Paulík (KŠS) – příprava velké šachové akce na Vysočině – Šachový festival v Přbyslavi od 

2.do 12. 12. 2009 
� Jiří Švec (KAS) – informoval o investiční akci – výstavba umělé atletické dráhy v HB, hovořil o 

přesunu sportovního střediska z NMNM do Jihlavy. 
� Petr Honzl (KSL) – informoval o odstoupení financování KCTM ze zdrojů kraje Vysočina, 

informoval o systému výchovy mládeže, informoval o vstupu biatlonu do vedení SK NMNM a o 
podpoře sportu ze strany města NMNM, zároveň informoval o 72. ročníku Zlaté lyže – FIS 
Kontinentálním poháru v běhu na lyžích, který se bude konat 12. – 14. 2. 2010. 
 
Členové Krajské rady byli také seznámeni s plánem činnosti pro rok 2010. Na základě této 

informace přijala KR následující usnesení: 
 
Usnesení č. 8N/2009 
Krajská rada schválila plán činnosti KR na rok 2010. 
 
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 2010. 

 
 
 
 
Zapsal dne 30. listopadu 2009 ing. Holub Vítězslav 
 


