
Zápis č. 1N/2009 
Krajské rady ČSTV Vysočina 

 
 
Datum konání:   7. července 2009 od 13,00 hod., ukončení 14,39 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. Projednání Statutu a Jednacího řádu KS ČSTV Vysočina 
4. Aktuální informace z tělovýchovného prostředí 
5. Zpráva o hospodaření KS ČSTV Vysočina 
6. Volba zástupce KS ČSTV Vysočina ve Všesportovním kolegiu kraje Vysočina na volební období 

2009 - 2011 
7. Diskuse 
8. Usnesení a závěr 
 
Písemné p řílohy k jednání:  
1. Hospodaření svazů a střediska 1 k 30. 6. 2009 
2. Statut KR KS ČSTV Vysočina 
3. Jednací řád KR KS ČSTV Vysočina 
4. Adresář KR KS ČSTV Vysočina a aparátu 
 
   

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. Také představil nového člena Krajské rady 
ČSTV Vysočina PaedDr. Jiřího Švece. 

 
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: jednání minulé Krajské rady nebylo usnášení schopné, 
nepřijala proto žádná usnesení. 

 
3. Projednání Statutu a Jednacího řádu KS ČSTV Vysočina 
 
Vzhledem k tomu, že červnové volby přinesly změnu ve složení Krajské rady, projednala nově 

zvolená Krajská rada Statut a Jednací řád KS ČSTV Vysočina. Po projednání přijala následující 
usnesení: 

 
Usnesení č. 1/2009 
 
Krajská rada KS ČSTV Vyso čina schvaluje Statut KR KS ČSTV Vyso čina a Jednací řád KR 

KS ČSTV Vyso čina. 
 

4. Aktuální informace z t ělovýchovného prost ředí 
 
Ve své zprávě předseda KS ČSTV Vysočina Jiří Šmrha  přednesl tyto informace:  
• Zhodnotil Valnou hromadu KS ČSTV Vysočina – okomentoval přednesené diskusní příspěvky. 



• Informace z jednání komise pro sport a volný čas – žádost o připomínkování nově tvořeného 
Programu rozvoje kraje, který se skládá ze tří základních dokumentů: 

� Profil kraje Vyso čina (dále jen „Profil“)  představuje úvodní analytickou část PRK, při jejíž 
tvorbě je využíváno širokého spektra statistických údajů z různých zdrojů. Profil je předkládán 
k projednání ZK jednou za 7 – 9 měsíců. Poslední verze profilu byla ZK vzata na vědomí 
v červnu 2008. ZK projednalo další aktualizaci Profilu v březnu 2009. 

� SWOT analýza kraje Vyso čina  (dále jen „SWOT“) tvoří druhou část PRK. Definuje silné a 
slabé stránky kraje, možné hrozby či příležitosti. Poslední aktualizaci SWOT schválilo ZK 
v říjnu 2004. 

� Programová část  Programu rozvoje kraje Vysočina (dále jen „programová část PRK“) 
definuje základní strategické oblasti rozvoje kraje Vysočina, které jsou dále rozváděny do 
prioritních podoblastí. Nejnižší úroveň ve vertikální hierarchii tvoří jednotlivá opatření. 
Poslední aktualizaci programové části PRK schválilo ZK v prosinci 2005. 
 
Předseda KS ČSTV Vyso čina vyzval všechny členy rady KS ČSTV Vyso čina 
k písemným stanovisk ům k dané problematice (termín do 16. 7.), které by mohl využít 
na dalším jednání komise, která se uskute ční 20. 7. 2009.  
 

Místopředseda pro sportovní svazy ing. Vít ězslav Holub informoval o: 
• Hospodaření jednotlivých sportovních svazů v první polovině roku 2009. 
• Poskytování služeb aparátu KS ČSTV Vysočina krajským sportovním svazům v průběhu 

prázdnin. 
• Krajských centrech talentované mládeže. Prostřednictvím KS ČSTV pro rok 2010 podaly 

žádosti KSST Vysočina (dotace 55 tis. Kč, celkové náklady 110 tis. Kč.), KS judo Vysočina 
(dotace 60 tis. Kč, celkové náklady 120 tis. Kč). Prostřednictvím klubů podaly žádosti tyto 
svazy – fotbal, hokej, plavání, volejbal, orientační běh, šachy, lyžování a atletika a dále svazy, 
které nemají krajské svazové zastoupení – basketbal a házená. 
 

Místopředseda pro regiony Bohumil Svoboda  podal informace o: 
• Financování regionálních sdružení z vlastních zdrojů v průběhu roku 2009 
• Uskutečněné poradě regionálních a krajských sdružení ČSTV ve Vyškově 
• Grantové komisi, která hodnotila grantový program Sportoviště 2009 

 
5. Hospoda ření KS ČSTV Vysočina 

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

schváleného rozpočtu bylo k 30. 6. 2009 vyčerpáno 525 740,78 Kč (tj. 45,7 %). Dotace z ústředí jsme 
obdrželi ve výši 33,3 %. Drobné položkové odchylky neměly vliv na celkové hospodaření, neboť došlo 
k výrazné úspoře v ostatních položkách. Pozitivně se vyvíjí příjmová stránka rozpočtu v oblasti 
zhodnocování finančních prostředků na termínovaných vkladech, kde se nám podařilo získat téměř 10 
tis. Kč, tzn. 100 % plánu (nicméně je to o polovinu méně než loni. Důvodem jsou nízké úrokové 
sazby). 

 
 Dále byli členové KR seznámeni s hospodařením jednotlivých sportovních svazů v roce 2009. 
Výsledky hospodaření za rok 2008 dosud neschválily tyto krajské sportovní svazy – jachting, moderní 
gymnastika, nohejbal, orientační běh, plavání a triatlon. Ostatní krajské svazy již dosažené výsledky 
hospodaření za rok 2008 schválily a byly tak vyúčtovány souvztažně s provozním fondem. 
 

 Krajská rada byla seznámena s návrhem odměňování statutárních zástupců KS ČSTV 
Vysočina a k tomuto bodu přijala usnesení č. 2/2009.  
 

6. Volba zástupce KS ČSTV Vysočina ve Všesportovním kolegiu kraje 
Vysočina na volební období 2009 - 2011 

 
Mgr. J. Havlíkovi skončil dvouletý mandát zastupování KS ČSTV Vysočina ve VK kraje Vysočina. 

Pozvánkou na 1. jednání KR KS ČSTV Vysočina byli členové KR vyzváni k návrhům kandidátů na 
zástupce pro nové volební období 2009 – 2011. Do stanoveného termínu přišel návrh na Bohumila 
Svobodu. 

 
 
 
 



Na základě výsledku voleb vzniklo následující usnesení: 
 
Usnesení č. 3/2009 
 
Krajská rada KS ČSTV Vyso čina zvolila jednohlasn ě Bohumila Svobodu za zástupce KS 

ČSTV Vyso čina ve Všesportovním kolegiu kraje Vyso čina pro volební období 2009 – 2011. 
Uvedená skute čnost bude písemn ě oznámena VK kraje Vyso čina a kraji Vyso čina.  

 
 
7. 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. 
 

 
 
 
Zapsal dne 7. července 2009 ing. Holub Vítězslav 
 


