
 Zápis č.6/IV./2015 
 Krajské rady KO ČUS Kraje Vysočina  
  
 

Datum konání:  13. května 2015 od 14,30 hod., ukončení 16,20 hod. 
Místo konání:  KO ČUS Kraje Vysočina 
Předsedající:  Ing. Vítězslav Holub – předseda KO ČUS Kraje Vysočina 
Přítomni: Ing. Vítězslav Holub, Kokeš Luboš, Václav Paulík, Mgr. Jiří Havlík, Alena 

Pajdová, Stanislav Teplan, Milan Reich, Pavel Pech  
Omluveni: PaedDr. Jiří Švec, Petr Honzl 
Hosté: Pavel Mazánek 
Účast: 80% (regiony – 100 %, svazy 60 %) 

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 činnosti ČUS 
4. Stav ekonomických a provozních opatření k zajištění činnosti KO ČUS Kraje Vysočina 
5. Příprava 15. Valné hromady KO ČUS Kraje Vysočina 
6. Různé a diskuse, usnesení a závěr 
 
Písemné přílohy k jednání: 
1. Protokol o hlasování per-rolam 
2. Přehled činnosti svazů Kraje Vysočina sdružených v KO ČUS k 17.4.2015 
3. Členská základna OS ČUS a sportovních odvětví v Kraji Vysočina k 31.12.2014 
4. Dotace přidělené z Kraje Vysočina prostřednictvím Všesportovního kolegia na rok 2015 
5. Návrh referenta krajského Servisního centra sportu Kraje Vysočina 1/VY/2015 na dělení 

neinvestiční dotace pro OS ČUS 
6. Přehled smluv o součinnosti s krajskými sportovními svazy- plán na rok 2015 
7. Adresář KR KO ČUS Kraje Vysočina k 13.5.2015 
8. Výsledovka KO ČUS Kraje Vysočina za rok 2014 
9. Výsledovka KO ČUS Kraje Vysočina za 1. čtvrtletní roku 2015 
10. Náklady a výnosy sportovních svazů k 31.12.2014 
11. Zápis Revizní komise KO ČUS Kraje Vysočina ze dne 9.3.2015 
12. Návrh rozpočtu KO ČUS Kraje Vysočina na rok 2015 
13. Návrh OSS Havlíčkův Brod na dodatečnou volbu do Krajské rady KO ČUS Kraje Vysočina 
14. Souhlas kandidáta na dodatečnou volbu do Krajské rady KO ČUS Kraje Vysočina 

 
 

   

1. Úvodní slovo předsedajícího a návrh programu jednání 
 
V úvodu jednání předsedající KO ČUS 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.  
Schválení usnesení hlasování per-rollam 
KR KO ČUS Kraje Vysočina v souladu s Jednacím řádem KR KO ČUS Kraje Vysočina článkem 4 

schvaluje následující usnesení: 
 
13/IV./2014 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina přijímá rozhodnutí o organizačním opatření, kterým se k 

31.12.2014 ruší funkce manažera KO ČUS Kraje Vysočina. 
 
14/IV./2014 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina zřizuje novou funkci referent SCS od 1.1.2015 a schvaluje 

textaci Dohody o změně pracovní smlouvy referenta SCS. 



 
Kontrola usnesení: 
Usnesení č. 6/IV./2014 až 14/IV./2014 byla splněna. 
 

3. Aktuální informace z činnosti ČUS 
 

 Předseda KO ČUS Kraje Vysočina seznámil členy KR s aktivitami, které KO ČUS Kraje 
Vysočina uskutečnila: 
 

 Informace z ČUS - byly podány aktuální informace z: 
- jednání Komise ČUS pro financování sportu (programy MŠMT rok 2015 pro TJ, SK, 

svazy i pro OS a KO ČUS) 
- jednání Komise pro strategii péče o SK/TJ (dělení programu IV. MŠMT 2015 - provoz 

a údržba) 
- informace z výjezdního zasedání VV ČUS v Ústí nad Labem 
- VH ČUS z 25.4.2015 - přijetí nových stanov ČUS (vliv na KO ČUS z hlediska 

statutárního orgánu - předsednictvo jako kolektivní statutární orgán. Každý člen 
předsednictva je oprávněn zastupovat KO ČUS samostatně). Upřesnění výkonné 
činnosti ČUS přímo ve stanovách. 

- republikové porady KO a OS ČUS - 14.4.2015 
- semináře ČUS týkající se administrace dotací - 14.4.2015 
- o projektech ČUS - Sportuj s námi 2015 - do akcí se zapojily i SK/TJ z našich OS ČUS 
- o vztahu ČOV - ČUS - vymezení kompetencí, vyjednávání s politiky a lobování za 

sport, koncepce sportu a příprava zákona o sportu 
 

 Informace z KO ČUS - byly podány informace:  
- anketa Nejlepší sportovec Kraje Vysočina - KO ČUS byla partnerem Kraje Vysočina 

pro odbornou anketu, přičemž role KO ČUS byla v elektronickém shromažďování 
nominací sportovců a dále předseda KO ČUS byl členem hodnotící komise 

- nově připravovaný systém ankety - zapojení OS ČUS do vyhlašování okresních anket 
- v této souvislosti proběhla schůzka zástupce Kraje Vysočina pana Kastnera se 
zástupci našich OS ČUS v Kraji Vysočina, která řešila návaznost vyhlašování 
okresních anket na krajskou anketu 

- pracovní jednání k problematice Krajských center talentované mládeže na rok 2015 
- aktivita ČOV, která na kraje poslala nabídku finanční podpory sportu mládeže s tím, 

že kraje přidají k této částce minimálně stejnou částku, popř. budou tyto finance 
přidány k již existujícím programům, které podporují sportování mládeže. V případě 
Kraje Vysočina se uvažuje k přidání k programu podpory TJ, SK prostřednictvím 
Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. 

- KO ČUS jako partner ISS (International sport school 2015) - kromě hokeje, který je do 
projektu zapojen již 4 roky, je v letošním ročníku zapojen i florbal. Nad projektem ISS 
2015 převzal předseda KO ČUS Kraje Vysočina záštitu. Dále KO ČUS Kraje Vysočina 
podpořil částkou 5 tis. Kč významnou sportovní akci Mistrovství ČR v šachu, kterou 
pořádal Krajský šachový svaz ve spolupráci s TJ Jiskra Havlíčkův Brod. 
 
Usnesení č. 1/IV./2015 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vzala na vědomí informace k převzetí 
záštity předsedy KO ČUS Kraje Vysočina nad ISS 2015 a o podpoře ve výši 5 tis. 
Kč MČR v šachu. 
 

- Jednání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina - pro rok 2015 rozdělena pro VK 
dotace ve výši 4 mil. Kč, dle vykázané členské základny sportovních organizací. 

- Informace o uzavřených smlouvách s licencovanými krajskými sportovními svazy a 
informace o problematice právní osobnosti jednotlivých sportovních svazů 

- Informace o provozních informacích krajského SCS - připravované malování v 
kancelářích KO ČUS na přelomu června a července - vazba na návrh rozpočtu. 

 
 
 
 
 



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

 KO ČUS Kraje Vysočina obdrželo v průběhu měsíce dubna na činnost krajského servisního 
centra částku ve výši 200 tis. Kč a na činnost okresních SCS částku 750 tis. Kč. Referent KO 
ČUS Kraje Vysočina provedl návrh rozdělení dotací pro jednotlivá OS ČUS ve výši 150 tis. Kč. 
Tento návrh byl vždy konzultován s příslušnými OS ČUS.  

 
 V této souvislosti přijala KR KO ČUS Kraje Vysočina následující usnesení: 
 

Usnesení č. 2/IV./2015 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vzala na vědomí návrh referenta KO ČUS Kraje 
Vysočina na rozdělení zálohy dotace Programu III. MŠMT na jednotlivá OS ČUS Kraje 
Vysočina ve výši 150 tis. Kč 
 

 Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli informováni o hospodaření KO ČUS k 31.12.2014 
střediska 1 - Aparát. Bylo konstatováno, že plánovaný rozpočet byl čerpán do výše 92,3%, 
tzn. došlo k úspoře nákladů ve výši 64 898,16 Kč. 
 

 Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli informováni o hospodaření sportovních svazů 
(středisek) KO ČUS k 31.12.2014. 
 

 Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli informováni s výstupy jednání Revizní komise KO 
ČUS Kraje Vysočina ze dne 9.3.2015. 
 
Usnesení č. 3/IV./2015 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vzala na vědomí informace o výsledcích 
hospodaření KO ČUS Kraje Vysočina - středisko aparát a o výsledcích hospodaření 
krajských sportovních svazů a ukládá předložit tyto informace jednání 15. VH KO ČUS 
Kraje Vysočina. 

 

 Příprava rozpočtu na rok 2015. Byla diskutována východiska sestavení rozpočtu odděleně za 
příjmovou a výdajovou část. V příjmové části byl předložen plán finančního plnění z 
uzavřených smluv o součinnosti. Ve výdajové části byl předložen podrobný návrh rozpočtu 
nákladů. V této souvislosti přijala Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina následující usnesení: 
 
Usnesení č. 4/IV./2015 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina schválila návrh rozpočtu pro rok 2015 a uložila 
předložit tento návrh jednání 15. VH KO ČUS Kraje Vysočina. 
 
Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli seznámeni s hospodařením střediska 1 - Aparát za 
první čtvrtletí roku 2015. 

 

5. Příprava 15. Valné hromady KO ČUS Kraje Vysočina 
 
Členům KR byl předložen k projednání návrh materiálu pro VH, která se bude konat 
27.5.2015. Řídícím jednání byl pověřen Pavel Pech. Materiály pro jednání budou vyvěšeny v 
týdenním předstihu na webových stránkách KO ČUS Kraje Vysočina a v písemné podobě 
budou k dispozici před jednáním VH. K materiálům proběhla věcná diskuse na jejímž základě 
bylo přijato následující usnesení: 

 
Usnesení č. 5/IV./2015 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina schválila materiály pro jednání 15. VH a uložila 
referentovi KO zajistit v předstihu informovanost sdružených členů prostřednictvím 
webových stránek a v písemné podobě přeložit tyto materiálu před jednáním VH. 
 
V souvislosti s nominací delegátů za krajské sportovní svazy a OS ČUS přijala KR následující 
usnesení: 
 
Usnesení č. 6/IV./2015 



V souladu s článkem XII./C odst. 5 Stanov ČUS stanovuje Krajská rada KO ČUS Kraje 
Vysočina pro jednání 15. VH KO ČUS Kraje Vysočina tyto počty delegátů s hlasem 
rozhodujícím: 
Každý krajský sportovní svaz s licencí KO ČUS Kraje Vysočina po jednom delegátu 
(=17 delegátů) a jednotlivá OS ČUS vysílá tento počet delegátů: Jihlava 3, Havlíčkův 
Brod 4, Žďár nad Sázavou 3, Pelhřimov 4 a Třebíč 3 (=17 delegátů). Celkem bude 
pozváno 34 delegátů s hlasem rozhodujícím. Pozvánky budou v předstihu rozeslány jak 
příslušným OS ČUS tak krajským sportovním svazům. 

 
6. Diskuse, usnesení a závěr 
 

 Byl diskutován přehled členské základny k 31.12.2014, který bude součástí materiálů 15. VH KO 
ČUS. 
 

 Byla podána informace o provozu v období letních prázdnin a v období, kdy bude probíhat 
malování kanceláří KO ČUS Kraje Vysočina. Informace bude dále rozšířena mezi členské 
subjekty. 
 

 Realizace směrnice KO ČUS o vyznamenání - v této souvislosti byl předložen návrh na ocenění 
předsedy OSS Havlíčkův Brod Pavla Mazánka pamětní plaketou KO ČUS Kraje Vysočina u 
příležitosti jeho životního jubilea.  

 
Usnesení č. 7/IV./2015 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina schválila návrh na ocenění pamětní plaketou KO ČUS 
Kraje Vysočina pro předsedu OSS Havlíčkův Brod Pavla Mazánka u příležitosti jeho 
životního jubilea. 

 

 Předložen návrh na zhotovení propagačních předmětů dle schváleného rozpočtu, s možností 
participace OS ČUS. 
 

 Všichni členové KR hovořili v rámci diskuse ke všem projednávaným bodům.  
 
Usnesení byla přijata v rámci programu dle jednotlivých bodů. V závěru jednání poděkoval 

předsedající  členům KR za účast a konstruktivní diskusi. 
 
Zapsal dne 13. května 2015 
  
Ing. Holub Vítězslav 
 

 


