
Zápis ze zasedání Všesportovního kolegia kraje Vysočina /VŠK KV/ dne 20.3. 2012 

 

Přítomni:  AŠSK ČR – Straka, ATJ SK ČR – Hegerová,  Autoklub ČR – Rybníček,  

                 ČASPV ČR – Coufal, ČOS – Zuzaňák,  ČSS ČR – Straka J. (zástupce za p.  

                 Veverku),  ČSTV – Holub, KČT – Vincencová, OREL – Kalčík,   Sdružení  

                       technických sportů – Babický  

 

Hosté:       Mgr. Panovec Petr – OŠMS KÚ Vysočina 

  Mgr. Mach Ivo – OŠMS KÚ Vysočina 

 

Program: 

 

1. Uvítání členů a hostů  

 

2. Kontrola zápisu z 16. 11. 2011 

Bez připomínek 

 

 

3. Závěrečné zprávy za rok 2011 

 Všechny organizace odevzdaly závěrečné zprávy ve stanoveném termínu.  

 P. Machem byla připomínkována fotodokumentace u některých závěrečných 

zpráv.   

 Pro pořizování fotodokumentace a propagace Kraje Vysočina jsou na odboru 

školství k zapůjčení bannery a loga kraje. 

 

4. Členská základna za rok 2011 

 Všechny organizace odevzdaly členskou základnu ve stanoveném termínu a v 

předepsaném formátu. Drobné nedostatky byly u KČT  - přehozená jména a 

příjmení. Oproti předešlému roku došlo opět ke zlepšení.  

 Při kontrole bylo u některých organizací zjištěno zařazení starších členů. Tito byli 

z evidence pro stanovení dotace vyřazeni.  

 Při kontrole byly zjištěny duplicity některých členů: 

1) v jedné organizaci - bylo vyřešeno snížením, tito členové byli započteni jen jednou 

2) ve dvou organizacích stejní členové  

a) v případě, že se jednalo o různé sporty, byli tito členové započteni 

oběma organizacím 

b) v případě, že se jednalo o stejné sporty – byla dotace na tyto členy 

snížena na ½, tj. v důsledku byla ponížena členská základna příslušných 

organizací o polovinu zjištěných členů  

 

Tato forma řešení duplicity byla projednána a odsouhlasena všemi členy VŠK 

 

5. Schválení přerozdělení finančních prostředků z Kraje Vysočina na rok 2012 

 Na základě projednání bodu č. 4 a jeho odsouhlasení všemi členy VŠK bylo 

projednáno přerozdělení dotace dle modelu z roku 2010 a 2011, tj. 10% částky (40 

tis. Kč) mezi všech 10 členů VŠK a zbývající částka dle schválené členské 

základny k 31. 12. 2011.  Toto rozdělení dotace bylo schváleno všemi 10 členy 

VŠK. 

 

 Tabulka dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na rok 2012 je 

přílohou zápisu 

 

6. Aktualizace údajů pro zpracování smluv 

Byla provedena kontrola údajů pro jednotlivé smlouvy - adresa sídla, zástupce 

organizace, číslo účtu. Na základě aktualizace údajů budou připraveny smlouvy, které 

budou následně schváleny. Smlouvy do 200 tis. Kč Radou kraje Vysočina, smlouvy 



nad 200 tis. Kč Zastupitelstvem kraje Vysočina na květnovém zasedání. Následně 

budou smlouvy připraveny k podpisu zástupcům jednotlivých organizací a na základě 

podpisu smlouvy budou dotace dále zaslány na účty jednotlivých organizací. 

 

 

7. Různé 

Ing. Holub informoval členy VŠK o připravovaných změnách v organizaci sportu a 

tělovýchovné činnosti v ČR. Restrukturalizace sportu (pod křídla Českého 

olympijského výboru) se v blízké budoucnosti projeví i na činnosti Všesportovního 

kolegia. K této informaci se rozvinula diskuze všech  členů, ze které vyplynulo, že   

Všesportovní kolegium Kraje Vysočina bude do doby, než bude struktura sportu 

vyjasněna a transformace současných střešních sportovních organizací pod ČOV 

dokončena, vystupovat společně a nadále bude partnerem Kraji Vysočina v oblasti 

koordinace a podpory sportovní a tělovýchovné činnosti.  

 

Na tomto se shodli všichni členové VŠK. 

 

Na základě tohoto jednotného postupu bylo navrženo provést volby předsedy a 

místopředsedy VŠK na další dvouleté funkční období   

 

Ing. Holub dále informoval členy VŠK o dopadech novely zákona 202/1990 Sb., o 

loteriích a jiných podobných hrách, na příjmy obcí. Informace o odhadech MF o kolik 

se zvýší příjmy obcí novelou tohoto zákona naleznete na 

http://www.olympic.cz/financovani-sportu. Je třeba vyjednávat s představiteli obcí, 

aby tyto nemalé finanční prostředky, které obce obdrží, byly využity pro účely 

sportovní a tělovýchovné činnosti. Je skutečností, že každá obec si polepší! Podívejte 

se, kolik peněz navíc přijde k vám. 

 

8. Volba předsedy a místopředsedy VŠK  

Koncem roku 2011 skončilo funkční období stávajícího předsedy a místopředsedy 

VŠK kraje Vysočina Luboše Straky a Karla Coufala. Na zasedání 16. 11. 2011 jim byl 

prodloužen mandát do konce března 2012. Po diskuzi v předcházejícím bodě jednání 

byli na funkce předsedy a místopředsedy VŠK Kraje Vysočina opětovně navrženi 

kandidáti Straka na předsedu a Coufal na místopředsedu. Volby proběhly aklamací. 

Předseda byl zvolen 8 hlasy, jeden se zdržel, místopředseda byl zvolen 8 hlasy, jeden 

se zdržel. Předseda i místopředseda byli zvoleni na dvouleté období do prosince 2013. 

   

Usnesení: 

 

I. VŠK KV schvaluje rozdělení dotace z kraje Vysočina pro rok 2012 v navržené částce 

4 000 000 Kč v poměru 10% dotace jako fixní částku pro všech 10 členů VŠK KV a 

90% dotace bylo rozděleno dle zkontrolované a schválené členské základny dětí a 

mládeže jednotlivých organizací k 31. 12. 2011 

 

II. VŠK KV schvaluje výsledky voleb na funkce předsedy a místopředsedy VŠK KVna 

období 2012 – 2013. Předsedou byl zvolen Luboš Straka a místopředsedou Karel 

Coufal. 

 

 

      Mgr. Luboš Straka 

      předseda VŠK KV 

 

http://www.olympic.cz/financovani-sportu/
http://www.olympic.cz/public/img/financovani-sportu/DopadyNovelyZoLpodleJIM120120.xls

