
 Zápis č.7/IV./2015 
 Krajské rady KO ČUS Kraje Vysočina  
  
 

Datum konání:  14. prosince 2015 od 13,00 hod., ukončení 15,10 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, PaedDr. Jiří Švec, Pavel Pech, Pavel 
Mazánek 

Omluveni: PaedDr. Jiří Švec, Milan Reich, Petr Honzl 
Hosté:  
Účast: 70% (regiony – 80 %, 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 činnost KO ČUS Kraje 

Vysočina 
5. Různé a diskuse 
6. Usnesení a závěr 

 
 
Písemné přílohy k jednání: 
1. Přehled smluv o součinnosti s krajskými sportovními svazy - plán na rok 2016 
2. Adresář KR KO ČUS Kraje Vysočina k 14.12.2015 
3. Výsledovka KO ČUS Kraje Vysočina za období leden - listopad roku 2015 
4. Návrh referenta krajského Servisního centra sportu Kraje Vysočina VY/2015/2-3 

 
   

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. Kontrola usnesení: 
  
Usnesení č. 1/IV./2015 až 7/IV./2015 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: 
- o jednání předsednictva KO ČUS Kraje Vysočina, které se v mezidobí jednání KR 

uskutečnilo 3x (červen, září, listopad) 
- informace týkající se financování sportu v roce 2015 a výhledu na rok 2016 (program 

III. MŠMT pro TJ, SK pro rok 2015 nebude ze strany MŠMT realizován, problematika 
vyhlášení programu VIII. MŠMT pro TJ, SK na rok 2016, konference Olomouc 
10.11.2015, jednání s ministryní školství v Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR 
11.11.2015) 

- informace týkající se nového IS ČUS 
 
 



 Informace z KO ČUS - byly podány informace: 
- pracovní setkání s hejtmanem Kraje Vysočina 28.7.2015 
- pracovní jednání k problematice Krajských center talentované mládeže na rok 2016. 

Prostřednictvím KO ČUS si požádal Krajský svaz stolního tenisu. Avizovaná žádost 
Krajského šachového svazu nebyl naším prostřednictvím podána. 

- pracovní jednání na KÚ Kraje Vysočina ohledně připravované změny ve smlouvách s 
jednotlivými příjemci dotace "Všesportovního kolegia" 

- KO ČUS byl partnerem ISS (International sport school 2015) - kromě hokeje, který je 
do projektu zapojen již 4 roky, byl letos projekt rozšířen o florbal. Jednání o zapojení 
plavání, krasobruslení či atletiky skončilo nevyužitím nabídky ze strany krajských 
svazů. ISS 2015 byl hodnocen velmi pozitivně. 

- jednání se sportovními svazy - šachy (předsedkyně Kořínková) - svaz získal právní 
osobnost. Do konce roku 2015 bude ekonomika svazu součástí KO ČUS a k 
31.12.2015 bude provedena delimitace svazu z účetnictví KO ČUS. 

- anketa Nejlepší sportovec Kraje Vysočina - KO ČUS se opět stala partnerem Kraje 
Vysočina pro odbornou anketu, přičemž role KO ČUS bude ve shromažďování 
nominací sportovců  

 

 Jednání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina  
- Kraj Vysočina schválil navýšení finančních prostředků pro Všesportovní kolegium 

Kraje Vysočina ze získaných zdrojů z loterií - ČOV. Pro OS ČUS jde o souhrnnou 
částku 1 141 959,- Kč. Pro jednotlivá OS ČUS jde o: HB 196 426,- Kč, JI 261 2012,- 
Kč, PE 217 723,- Kč, TR 232 012,- Kč a ZR 234 597,- Kč. Tyto finanční prostředky již 
OS ČUS obdržely. Do konce ledna musí být vyúčtovány. 

 

 Členům KR byly podány informace z činnosti sdružených členů KO ČUS Kraje Vysočina 
- o procesu přizpůsobení stanov TJ, SK novému občanskému zákoníku - hodnocení dle 

jednotlivých OS ČUS 
- byla zhodnocena činnost OS ČUS při administraci programů MŠMT za rok 2015 a 

sběru žádostí na dotace programů MŠMT na rok 2016. Dále byly podány informace k 
přípravě projektu Sportuj s námi 2016, včetně sběru dat k připravovaným akcím. 

- byly podány informace z uskutečněných seminářů OS ČUS Kraje Vysočina 
- členové KR byli informování o jednotném systému webových prezentací jednotlivých 

OS ČUS v Kraji Vysočina a o realizaci systémového řešení IT prostřednictvím 
cloudového úložiště - Google disk ve všech OS ČUS a dále o tzv. "zabezpečené 
sekci", kterou mají všechna OS ČUS k dispozici 

 

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

 Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli informování o hospodaření KO ČUS k 30.11.2015 
střediska 1 - Aparát. Bylo konstatováno, že nedochází k výrazným odchylkám od plánovaného 
rozpočtu. Příjmová stránka bude doplněna fakturací svazů, která proběhne v měsíci prosinci.  

 

 Příprava rozpočtu na rok 2016. 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 se předpokládá přibližně stejný objem 
nákladů jako v roce 2015. V této souvislosti přijala Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina 
následující usnesení: 
 
Usnesení č. 8/IV./2015 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vzala na vědomí informace k východiskům 
sestavení rozpočtu na rok 2016. V této chvíli není jasná především zdrojová část 
rozpočtu. Proto KR dává referentovi plný mandát k jednání se všemi subjekty, týkající 
se všech záležitostí vedoucích k zajištění zdrojů pro činnost KO ČUS Kraje Vysočina. 
 
Usnesení č. 9/IV./2015 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina schválila rozpočtové provizorium pro rok 2016. 
Do schválení rozpočtu VH bude čerpání rozpočtu probíhat na základě rozpočtového 
provizoria, tzn. měsíčně  ve výši 1/12 rozpočtu roku 2015. 

 



 KO ČUS Kraje Vysočina obdrželo v průběhu roku na činnost krajského servisního centra 
částku ve výši 730 tis. Kč a na činnost okresních SCS částku 2 mil. Kč. Referent KO ČUS 
Kraje Vysočina provedl návrh rozdělení dotací pro jednotlivá OS ČUS. Tento návrh byl vždy 
konzultován s příslušnými OS ČUS na pravidelných pracovních poradách. Souhrn přidělených 
dotací vyplývá z přiložené tabulky.  
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Jihlava 400 000 Kč 

Pelhřimov 400 000 Kč 

Třebíč 400 000 Kč 

Žďár nad Sázavou 400 000 Kč 

 
V této souvislosti přijala KR KO ČUS Kraje Vysočina následující usnesení: 
 
Usnesení č. 10/IV./2015 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vzala na vědomí návrhy referenta KO ČUS Kraje 
Vysočina na rozdělení dotace Programu III. MŠMT na jednotlivá OS ČUS Kraje Vysočina. 
 

5. Diskuse, usnesení a závěr 
 

 Byl diskutován plán práce na rok 2016 a projednány termíny jednání Krajských rad. V této 
souvislosti bylo přijato následující usnesení: 
 
Usnesení č. 11/IV./2015 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina schválila plán činnosti KR na rok 2016. Činnost se 
bude odvíjet od aktuálních potřeb ČUS. Stejně tak budou připravována jednání KR, tzn. dle 
aktuálních potřeb. 

 

 Byla podána informace o provozu v období vánočních a novoročních svátků. Informace bude dále 
rozšířena mezi členské subjekty. 
 

 Členové KR byli dále seznámeni s přípravou řádné inventarizace majetku KO ČUS Kraje Vysočina 
k 31.12.2015. V této souvislosti přijalo následující usnesení: 

 
Usnesení č. 12/IV./2015 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vydala příkaz k provedení řádné inventarizace k 
31.12.2015 účetní jednotky KO ČUS Kraje Vysočina a stanovila tuto inventarizační komisi: 
Předseda:  Ing. Vítězslav Holub (předseda KO ČUS Kraje Vysočina) 
Členové Pavel Pech (místopředseda KO ČUS Kraje Vysočina) 
  Vladislava Kasalá (ekonomka KO ČUS Kraje Vysočina). 
 

 Informace z RK ČUS Kraje Vysočina - zasedání RK KO ČUS v období mezi jednáními KR se 
neuskutečnilo. Své zasedání plánuje na 1. pololetí následujícího roku před konáním VH KO ČUS. 

 Vyhlašování okresních anket Nejlepší sportovec - OS ČUS byla požádána, aby se aktivně zapojila 
do projektů vyhlašování anket Nejlepších sportovců ve svých městech. Informace o dotazníkovém  
hlášení do ústředí ČUS 

 Všichni členové KR hovořili v rámci diskuse ke všem projednávaným bodům a dále Pavel Pech 
seznámil přítomné s novým elektronickým systémem FAČR a zhodnotil spolupráci mezi KFS 
Vysočina a KO ČUS. Václav Paulík informoval o aktuální situaci v šachovém svazu a vyzdvihl 
spolupráci s KO ČUS. Stanislav Teplan informoval o aktuálním dění v krajském svazu stolního 
tenisu a o přípravě KCTM pro rok 2016.  
 
Usnesení byla přijata v rámci programu dle jednotlivých bodů. V závěru jednání poděkoval 

předsedající  členům KR za účast a konstruktivní diskusi. 
 
Zapsal dne 14. prosince 2015  
Ing. Holub Vítězslav 
 


