
                    Zápis č. 12/2013 
                      Krajské rady KO ČSTV Kraje Vysočina 

 
 

Datum konání:  11. dubna 2013 od 13,00 hod., ukončení 14,35 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, PaedDr. Jiří Švec 
Omluveni: Oldřich Bína 
Hosté: Milan Reich 
Účast: 90 % (regiony – 80 %, svazy 100 %) 

krajská rada byla usnášení schopná 
 
 
Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího a návrh programu jednání 
2. Schválení programu jednání a kontrola usnesení 
3. Schválení usnesení hlasování per-rollam 
4. Aktuální informace 
5. Návrh ekonomických a provozních opatření k zajištění činnosti KO ČSTV Kraje Vysočina 
6. Zpráva o hospodaření KO ČSTV Kraje Vysočina a hospodaření krajských sportovních svazů za 

rok 2012 
7. Diskuse 
8. Usnesení a závěr 
 
Písemné přílohy k jednání: 
1. Rozhodnutí Krajské rady Krajské organizace ČSTV Kraje Vysočina o organizačním opatření 
2. Schválení hlasování per-rollam včetně protokolu 
3. Aktuální adresář svazů sdružených v KO ČSTV Kraje Vysočina 
4. Rozvaha a výsledovka k 31. 12. 2012, středisko 1 – aparát a výsledovka za 1. čtvrtletí 2013 
5. Hospodaření svazů k 31. 12. 2012 a za první čtvrtletí roku 2013 
6. Přehled smluv o součinnosti s krajskými sportovními svazy v roce 2013 včetně finančního plánu 
7. Návrh rozpočtu 2013 
 
   

1. Úvodní slovo předsedajícího a návrh programu jednání 
V úvodu jednání předsedající KO ČSTV Kraje Vysočina přivítal přítomné členy Krajské rady (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   
 
Kontrola usnesení: Usnesení 10 až 14 / 2012 – splněna.  
 

3. Aktuální informace 
 
Předsedající informoval přítomné o následujícím:  

 připravovaná VH ČSTV dne 27.4.2013 v Nymburce, přijetí novelizace stanov ČSTV, včetně změny 
názvu 

 uskutečněném interním výběrovém řízení na manažery krajských SCS - dále projednáváno v 
samostatném bodu 

 semináři manažerů krajských SCS v Nymburce - představení prezentace SCS Kraje Vysočina, 
která vycházela z podkladů okresních SCS. 

 Informace z jednání VV ČSTV – informace týkající se financování sportu v ČR, z komise pro 
restrukturalizaci sportu v ČR a komise pro strategii péče o TJ a SK. 
 

 
 
 



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

Manažer seznámil přítomné členy krajské rady s průběhem vyjednání smluv o součinnosti pro rok 
2013.  
 

Členové KR byli také seznámeni s výsledky hospodaření za období prvního čtvrtletí roku 2013 a 
dále byli seznámeni s východisky sestavení rozpočtu KO ČSTV Kraje Vysočina pro rok 2013. Tvorba 
rozpočtu a vůbec rozsah služeb je průběžně projednáván s jednotlivými sportovními svazy a je pro 
konečnou verzi připravován pro jednání VH KO ČSTV Kraje Vysočina v červnu 2013. 

 
Interní výběrové řízení na manažera krajského Servisního centra sportu Kraje Vysočina - dne 

22.2.2013 obdržela KO ČSTV Kraje Vysočina oznámení výsledků interního výběrového řízení na 
pozici manažera krajského Servisního centra sportu Kraje Vysočina. V této souvislosti proběhlo 
několik legislativních změn, které Krajská rada KO ČSTV Kraje Vysočina schvalovala usneseními per-
rollam. Krajská rada hlasovaná per-rollam na svém jednání potvrdila. 

 
Usnesení č. 1/2013 
Krajská rada KO ČSTV Kraje Vysočina navrhuje ing. Vítězslava Holuba do interního 

výběrového řízení na pozici manažera krajského Servisního centra sport pro Kraj Vysočina. 
 
Usnesení č. 2/2013 
Krajská rada KO ČSTV Kraje Vysočina přijímá rozhodnutí o organizačním opatření, kterým 

se s platností k 31.3.2013 ruší funkce manažera KS ČSTV Vysočina bez náhrady a od 1.4.2013 
zřizuje novou funkci manažera krajského Servisního centra sportu Kraje Vysočina. 

 
Usnesení č. 3/2013 
Krajská rada KO ČSTV Kraje Vysočina schvaluje textaci Dohody o změně pracovní smlouvy 

manažera krajského Servisního centra sport pro Kraj Vysočina. 
 
Usnesení č. 4/2013 
Krajská rada KO ČSTV Kraje Vysočina schvaluje předložené materiály - pracovní náplň, 

mzdový výměr a udělení souhlasu k výkonu další výdělečné činnosti pana ing. Vítězslava 
Holuba. 

 
Členové KR KO ČSTV Kraje Vysočina byli informování s návrhem smluv, díky kterým je 

realizováno financování mezi ČSTV a KO ČSTV Kraje Vysočina a dále i OS ČSTV (systém je stejný, 
jako v předchozím roce). V této souvislosti informoval manažer KR o záloze ve výši 100 tis. Kč, na 
kterou ČSTV uzavírá s KO ČSTV smlouvu. Zároveň informoval, že na OS ČSTV obdrží KO ČSTV 
částku 250 tis. Kč. Manažer informoval KR o návrhu rozdělení této částky jednotlivým OS ČSTV, které 
odeslal na schválení do ústředí ČSTV. Návrh byl rovnoměrný, po 50 tis. Kč na každé OS ČSTV. 

 
Usnesení č. 5/2013 
Krajská rada schválila návrhy předložených smluv a návrh manažera na rozdělení dotace 

pro OS ČSTV vzala na vědomí. 
 
Dále byla projednána otázka úhrady nákladů dobrovolných funkcionářů Krajské rady KO ČSTV. 

Krajská rada po krátké diskusi přijala následující usnesení: 
 
Usnesení č. 6/2013 
Krajská rada schválila pro místopředsedu KO ČSTV Kraje Vysočina Bohumila Svobodu 

náhradu nákladů za telefonní poplatky v paušální výši 500,- Kč čtvrtletně, počínaje 1.1.2013. 
 

5. Zpráva o hospodaření KO ČSTV Kraje Vysočina  
Členové KR byli seznámeni s ekonomickými výsledky KO ČSTV Kraje Vysočina za rok 2012. Bylo 

zhodnoceno čerpání rozpočtu za rok 2012 i plnění rozpočtu 2012. Plánovaný rozpočet přijatý na 12. 
VH ovlivnily neplánované skutečnosti, které v roce 2012 proběhly. Jednalo se především o dotace pro 
Okresní sdružení ČSTV ve výši 1,2 mil. Kč, které KO ČSTV obdrželo z ČSTV z dotace MŠMT a 
zároveň je dále odeslalo na OS ČSTV a za druhé se jednalo o dotace Kraje Vysočina na projekt 
Servisních center sportu ve výši 1,5 mil. Kč. Tyto příjmy byly vázány na činnosti spojené s projektem 
Servisních center sportu, do kterého jsou zapojeny i OS ČSTV. Proto při hodnocení plnění rozpočtu, 
který byl schválen jako vyrovnaný je třeba přistoupit tak, že příjmy převýšily výdaje o 2,5 % a byl 



vykázán v hospodaření střediska 1 - Aparát kladný hospodářský výsledek ve výši 81 364,72 Kč. Valné 
hromadě bude navrženo, aby tento přebytek byl převeden do provozního fondu.  

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

období roku 2012. 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 KO ČSTV Kraje Vysočina. 

 
Usnesení č. 7/2013 
Krajská rada KO ČSTV Kraje Vysočina bere na vědomí informace o výsledku hospodaření 

KO ČSTV Kraje Vysočina a výsledky hospodaření krajských sportovních svazů za rok 2012 
 
KR KO ČSTV Kraje Vysočina byla seznámena s výsledky provedené inventarizace k 31. 12. 2012 

a přijala toto usnesení: 
 

Usnesení č. 8/2013 
Krajská rada vzala výsledky inventarizace za rok 2012 na vědomí. 
 

6. Diskuse, usnesení a závěr 
 Zapojení se do hodnocení ankety "Nejlepší sportovec Vysočiny za rok 2012". Návrh se sportovci 

byl zaslán všem členům Krajské rady, kteří provedli hodnocení. Jednotlivá hodnocení byla 
sumarizována a následně bylo sestaveno celkové hodnocení, které bylo 16.2.2013 adresováno na 
KÚ Kraje Vysočina. Dne 17.4.2013 od 18,00 hod. proběhne v Polné vyhodnocení ankety. 

 Členská základna - sběr dat členské základny mládeže za jednotlivá OS ČSTV, která slouží pro 
výpočet dotace na mládež, kterou obdrží jednotlivá OS ČSTV z Kraje Vysočina proběhl bez 
komplikací a 21.2,2013 byly sumáře za celý kraj odeslán na KÚ Kraje Vysočina.  

 Všesportovní kolegium – dne 3.4.2013 se konalo jednání, na kterém byl přítomným členům 
představen nový vedoucí odboru sportu ing. Milan Kastner. Informace z jednání jsou zveřejněny 
na webových stránkách www.cstv.cz/vysocina. 

 Anketa ČSTV mapující potřebu služeb ze strany TJ, SK-  v období od 1.3. do 22.3. probíhala on-
line anketa centrálně registrovaná. Byly prezentovány výstupy z této ankety. Podrobnější data z 
dotazníku budou po zpracování publikována na webových stránkách KO ČSTV Kraje Vysočina. 

 Nové webové stránky KO ČSTV Kraje Vysočina - byla podána informace o spuštění nových 
webových stránek KO. Bohužel stále jsou neaktuální stránky OS ČSTV. 

 Příprava 13. VH KO ČSTV Kraje Vysočina - termín 6.6.2013 od 17,00 hod. zasedací místnosti KO 
ČSTV Kraje Vysočina. 

 Pozvánka na VH TJ Jiskra Havlíčkův Brod na 18.4. 2013 - zúčastní se manažer KO ČSTV Kraje 
Vysočina. 

 Pozvánka na VH ČSTV dne 27.4.2013.  
  

Usnesení č. 9/2013 
Krajská rada schválila za delegáta na VH ČSTV ze KO ČSTV Kraje Vysočina pana Bohumila 

Svobdu, místopředsedu KO ČSTV Kraje Vysočina. 
 

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

předsedající  členům KR i hostům za účast a konstruktivní diskusi. 
 
Zapsal dne 11.dubna 2013 ing. Holub Vítězslav 
 


