
                    Zápis č. 11/2012 
                      Krajské rady KO ČSTV Kraje Vysočina 

 
 

Datum konání:  10. prosince 2012 od 13,00 hod., ukončení 14,45 hod. 
Místo konání:  KO ČSTV Kraje Vysočina 
Předsedající:  Ing. Vítězslav Holub – místopředseda KO ČSTV Kraje Vysočina 
Zapisovatel:  Ing. Vítězslav Holub – manažer KO ČSTV Kraje Vysočina 
Přítomni: Bohumil Svoboda, Ing. Vítězslav Holub, Kokeš Luboš, Václav Paulík, Mgr. Jiří 

Havlík, , Alena Pajdová, Petr Honzl, Stanislav Teplan 
Omluveni: PaedDr. Jiří Švec, Oldřich Bína 
Hosté: Milan Reich 
Účast: 80 % (regiony – 80 %, 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 
4. Stav ekonomických a provozních opatření k zajištění činnosti KO ČSTV Kraje Vysočina 
5. Zpráva o hospodaření KO ČSTV Kraje Vysočina a hospodaření krajských sportovních svazů 

v roce 2012 
6. Diskuse, usnesení a závěr 
 
Písemné přílohy k jednání: 
1. Hospodaření - výsledovka k 30.11.2012 
2. Finanční přehled smluv o součinnosti v roce 2012 
3. Příprava smluv o součinnosti pro rok 2013 

 
   

1. Úvodní slovo předsedajícího a návrh programu jednání 
V úvodu jednání místopředseda KO ČSTV Kraje Vysočina Bohumil Svoboda přivítal přítomné 

členy Krajské rady KO ČSTV Kraje Vysočina (dále KR) na posledním jednání v roce 2012 a seznámil 
všechny přítomné s programem jednání.  

 

2. Schválení programu jednání a kontrola usnesení 
Program jednání KR byl všemi přítomnými schválen v podobě, v jaké byl předložen.  
 
Kontrola usnesení: Usnesení 6 až 9 / 2012 – splněna.  
 

3. Aktuální informace 
Místopředseda Bohumil Svoboda přednesl aktuální informace z porady regionálních a krajských 

organizací ČSTV v Břeclavi dne 22.11.2012. V dalším informoval o Valné hromadě ČSTV, která se 
uskutečnila dne 1.12.2012. Další podrobnosti jsou součástí oficiálního prohlášení ČSTV na webových 
stránkách: http://www.cstv.cz/zpravy/vh/12-27vh-ts.htm. Členům KR byly předloženy k dispozici 
znalecké posudky oceňující majetek ČSTV, který byl předmětem projednávání na VH. K danému bodu 
diskutoval Petr Honzl - dotazy zodpovězeny. 

 
Předsedající KO ČSTV Kraje Vysočina informoval přítomné o následujícím: 

 Informace o stavu projektu servisních center sportu (SCS) a jeho možnostech v roce 2013. 

 Problematika iniciativy SPORT 2012 

 Informace z uskutečněných pracovních jednáních manažera KO ČSTV Kraje Vysočina. 

 Zájem o nominaci do sportovní komise Kraje Vysočina ze strany ČSTV nebyl bohužel politickými 
stranami vyslyšen a zástupce ČSTV se do tohoto poradního orgánu Kraje Vysočina nedostal. Bylo 
ale přislíbeno, že jako host se může jednání komise účastnit zástupce Všesportovního kolegia 
Kraje Vysočina. Složení komise je následující: Němec Miroslav (JI ČSSD), Sedláček Zdeněk - 
místopředseda (TR ČSSD), Myslivec Josef (ZR ČSSD), Svoboda Čestmír (ZR ČSSD), Ondrušek 
Roman (PE KSČM), Hrdlička Jindřich (PE KSČM), Vitásek Čestmír (ZR KSČM), Kukrechtová 
Alena (PE ODS), Bártová Martina (TR ODS), Vaňková Magda - předsedkyně (JI KDU-ČSL), Holas 
František (HB KDU-ČSL), Bárta Ladislav (ZR TOP 09 a STAN), Burda Jan (TR Pro Vysočinu). 



 Informace o přípravách VI. Zimní olympiády dětí a mládeže na Vysočině - informace doplnil a dále 
k této problematice diskutoval Petr Honzl. 

 Informace z jednání Všesportovního kolegia kraje Vysočina. 

 Informace z jednání s novou radní pro sport ing. Janou Fialovou. 

 Informace z realizovaných sportovních akcí: AXIS CUP 3.11.2012 (Holub), vyhlašování výsledků 
ankety Atlet Vysočiny 16.11.2012 (Holub, Švec), PRIBINA CUP od 25.11.do 1.12.2012 (Holub, 
Paulík), Mistrovství ČR mladšího žactva v plavání 8.12.2012 (Holub). Informace doplnil Václav 
Paulík. 

 

4. Stav ekonomických a provozních opatření k zajištění činnosti KO ČSTV 
Kraje Vysočina 

Manažer KO ČSTV Kraje Vysočina seznámil přítomné členy krajské rady s přípravou smluv o 
součinnosti s krajskými sportovními svazy. 10 krajských sportovních svazů uzavřelo s KO ČSTV 
smlouvu o součinnosti na dobu neurčitou. Pro 3 krajské sportovní svazy je připravena roční smlouva 
na rok 2013 (jachting, krasobruslení, triatlon). Smlouva se svazem moderní gymnastiky je řešena v 
součinnosti s republikovým svazem. Předpokládáme, že pro rok 2013 budou uzavřeny smlouvy o 
součinnosti s celkem 14 krajskými sportovními svazy. Nejistota je u svazu Judo, který se stal 
samostatným právním subjektem a k 31.12.2012 připravujeme delimitaci z KO ČSTV Kraje Vysočina. 

 
Dále byli členové rady s realizovanými provozními opatřeními - obměna PC pro svazy a 

manažera, nový monitor pro ekonomku, generální oprava kopírky v místnosti svazů. Všechna tato 
opatření byla předmětem 10. jednání KR dne 11.10.2012. 

 
Byla podána informace o provozu v období vánočních a novoročních svátků. Členové KR byli dále 

seznámeni s přípravou řádné inventarizace majetku KO ČSTV Kraje Vysočina k 31. 12. 2012 a 
likvidací vyřazeného majetku většinou nefunkčního popř. u počítačů zastaralého). V této souvislosti 
přijalo následující usnesení: 

 
Usnesení č. 10/2012 
Krajská rada KO ČSTV Kraje Vysočina vydala příkaz k provedení řádné inventarizace 
k 31.12.2012 účetní jednotky KO ČSTV Kraje Vysočina a stanovila tuto inventarizační komisi: 
Předseda: Ing. Vítězslav Holub (místopředseda KO ČSTV Kraje Vysočina) 
Členové: Bohumil Svoboda (místopředseda KO ČSTV Kraje Vysočina) 
  Pavel Pech (KFS Vysočina) 
  Vladislava Kasalá (ekonomika KO ČSTV Kraje Vysočina). 

 
5. Zpráva o hospodaření KO ČSTV Kraje Vysočina  
Členové KR byli podrobně seznámeni s výsledky hospodaření za období do 30. 11. 2012. Bylo 

zhodnoceno čerpání rozpočtu za rok 2012 i plnění rozpočtu 2012. Dále byli členové KR seznámeni 
s hospodařením jednotlivých sportovních svazů v uplynulém období roku 2012.  

 
Usnesení č. 11/2012 
Krajská rada KO ČSTV Kraje Vysočina bere na vědomí zprávu o hospodaření KO ČSTV 

Kraje Vysočina a výsledky hospodaření krajských sportovních svazů. 
 
Členové KR byli seznámeni s východisky pro sestavení rozpočtu na rok 2013. V současnosti není 

díky nejistotě možné připravit návrh rozpočtu pro rok 2013. První čtvrtletí roku 2013 by mělo být 
finančně kryto úsporami předchozích let. Pro financování roku 2013 přijala KR KS ČSTV Vysočina 
následující usnesení: 

 
Usnesení č. 12/2012 
Krajská rada KO ČSTV Kraje Vysočina bere na vědomí informace k východiskům sestavení 

rozpočtu pro rok 2013. KR dává manažerovi plný mandát k jednání se všemi subjekty, týkající 
se všech záležitostí vedoucích k udržení činnosti KO ČSTV Kraje Vysočina. 

 

6. Diskuse, usnesení a závěr 
 Petr Honzl vznesl dotaz, jak je to s logem Kraje Vysočina na pořádaných sportovních akcích - 

dotaz zodpověděl ing. Holub a Václav Paulík - nutno požádat Kraj Vysočina o svolení k použití 

loga Kraje Vysočina. Kontakt Bc Zbyněk Čech cech.z@kr-vysocina.cz. 

mailto:cech.z@kr-vysocina.cz


 Informace o vyhlášené ankety Nejlepší sportovec Kraje Vysočina. Nominace je možno dávat 
prostřednictvím formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina. Zástupce ČSTV je členem 
hodnotící komise. Po diskusi bylo přijato následující usnesení: 

 
Usnesení č. 13/2012 
Krajská rada KO ČSTV Kraje Vysočina se usnesla na tom, že tabulku nominovaných 

sportovců rozešle manažer členům KR, kteří provedou hodnocení. Manažer výsledky sečte a  
zašle na Kraj Vysočina výsledné hodnocení. 

 

 Informace o Veřejném fóru Kraje Vysočina k pojmenování 10 největších problémů Kraje Vysočina. 
Po diskusi byly v oblasti volnočasových aktivit a sportu vydefinovány dva okruhy problémů: 

a) zvýšit podporu dobrovolníků ve sportu a volnočasových aktivitách včetně sportovní 
infrastruktury 

b) obecně zlepšit financování sportu a volnočasových aktivit 
Více informací na  
http://www.kr-vysocina.cz/verejne-forum-problemy-regionu-se-opakuji/d-4047454/p1=1013 
 

 Informace o nových webových stránkách KO ČSTV Kraje Vysočina, které odpovídají současnému 
trendu. V této souvislosti manažer požádal všechny přítomné o tzv. „prolinky“ na webové stránky 
svazů i regionů. 

 Členové KR byli seznámeni s plánem činnosti pro rok 2012 a přijala následující usnesení: 
 

Usnesení č. 14/2012 
Krajská rada KO ČSTV Kraje Vysočina schválila plán činnosti KR na rok 2013, který se 
bude odvíjet od dalšího vývoje ČSTV. 
 

 Václav Paulík otevřel problematiku výše bankovních poplatků v rozpočtu ve výši cca 4 tis. Kč a 
uvedl, že některé jiné bankovní ústavy nabízejí lepší podmínky než KB. K tomuto bodu se 
rozvinula krátká diskuse, jejímž výsledkem bylo, aby manažer prověřil možnosti úspor této položky 
rozpočtu a o výsledku informoval členy KR na dalším jednání. 

 Stanislav Teplan podal informaci o nejvyšší soutěži ve stolním tenisu, která se v současné době 
hraje v Havlíčkově Brodě pod hlavičkou STEN Marketing HB Ostrov, ve kterém hraje český 
reprezentant Petr Korbel. 

 Milan Reich informoval o setkání s hejtmanem Kraje Vysočina panem Běhounkem, ve kterém 
vyjádřil poděkování za podporu sportovců v roce 2012. 

 Alena Pajdová vznesla dotaz, zda má někdo informace o volejbalových soutěžích v jednotlivých 
okresech. K tomuto bodu dále diskutovali Milan Reich, Luboš Kokeš a Vítězslav Holub. 

 Další diskuse byla dále vedena průběžně ke všem bodům jednání.  
 
Usnesení byla přijata v rámci programu dle jednotlivých bodů. V závěru jednání poděkoval 

předsedající KO ČSTV Kraje Vysočina členům KR za účast a konstruktivní diskusi a zároveň popřál 
všem členům KR příjemné prožití vánočních i novoročních svátků. 
 
Zapsal dne 10. prosince 2012 ing. Holub Vítězslav 
 

http://www.kr-vysocina.cz/verejne-forum-problemy-regionu-se-opakuji/d-4047454/p1=1013

