Zápis č.5/V./2018
Krajské rady KO ČUS Kraje Vysočina
Datum konání:
Místo konání:
Předsedající:
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:
Účast:

5. listopadu 2018 od 16,00 hod., ukončení 18,20 hod.
KO ČUS Kraje Vysočina
Ing. Vítězslav Holub – předseda KO ČUS Kraje Vysočina
Ing. Vítězslav Holub, Kokeš Luboš, Mgr. Jiří Havlík, Alena Pajdová, Pavel
Mazánek, Stanislav Teplan, Milan Reich, Miroslav Vrzáček, MUDr. Petr
Svačinka, Ing. Josef Doležal, Dagmar Hromádková
Vladislava Kasalá
100% (regiony – 100 %, svazy 100 %)
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 a KO 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. Výsledovka KO ČUS Kraje Vysočina k 31.10.2018
2. Náklady a výnosy sportovních svazů k 31.10.2018
3. Návrh Příkazní smlouvy ČSMG – KO ČUS Kraje Vysočina pro účely zajištění čerpání a vyúčtování
prostředků z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018

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/V./2018 až 7/V./2018 byla splněna.

3. Aktuální informace z činnosti ČUS a KO ČUS
Předseda KO ČUS Kraje Vysočina seznámil členy KR s aktivitami, které KO ČUS Kraje
Vysočina uskutečnila:
-

-

-

-

Valná hromada KO ČUS 30. 5. 2018 - všechna usnesení VH schválena. V diskusi byly
zmíněny podněty pro změnu tabulky v materiálech pro VH u přehledu sportovních odvětví předseda OSS HB a dále byla vedena diskuse k novému uspořádání řízení sportu - zřízení
agentury pro sport (svaz cyklistiky - p. Máčel). Také bylo vysvětleno zavedení členských
příspěvků pro členy KO ČUS Kraje Vysočina (Krajský atletický svazů - p. Fišera).
ČUS založila na území Kraje Vysočina 5 nových pobočných spolků SCS ČUS, které ve
spolupráci s okresními sdruženími ČUS budou nově zajišťovat záležitosti ČUS v jednotlivých
okresech Kraje Vysočina. V této souvislosti proběhly v Praze dvě porady zástupců
jednotlivých OS ČUS a KO ČUS, která celou problematiku řešila. Členům KR byl vysvětlen
princip činnosti těchto nových pobočných spolků, včetně systému jejich financování v roce
2018.
GDPR - sdruženým subjektům byly postupně rozesílány informace, týkající se této
problematiky. V souhrnu se jednalo o 20 souborů, které byly určeny pro potřeby TJ, SK i
svazů.
Vyhlášení programů MŠMT na rok 2019 – dosud vyhlášeny výzvy k podání žádostí na
neinvestiční programy:

-


-

-

-

a) podpora významných sportovních akcí 2019
b) MŮJ KLUB 2019
c) podporu sportovních aktivit zdravotně postižených sportovců - SPORTOVÁNÍ BEZ
BARIÉR ZPS
a dále investiční programy:
a) Podpora materiálně technické základny sportu – SK a TJ
b) Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC. Jedná se o výzvu určenou pouze
pro ÚSC nad 10 tis. obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního města. Výzvy pro
USC do 10 tis. obyvatel bude vyhlašovat MMR.
Rejstřík MŠMT - MŠMT v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
zákona č. 230/2016 Sb. o zavedení nového informačního systému veřejné správy – Rejstříku
sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, spustilo k 1. 7. 2018
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Jedná se o první
fázi Rejstříku, ve které probíhaly zápisy střešních sportovních organizací a národních
sportovních svazů s jejich strukturou sportovních klubů a tělovýchovných jednot. V této fázi byl
umožněn hromadný zápis sdružených organizací. V říjnu spustí MŠMT další funkcionalitu pro
zápis fyzických osob (sportovců a trenérů). Tato fáze již bude umožňovat hromadný zápis
sdružených fyzických osob (sportovců a trenérů).
Informace z KO ČUS - byly podány informace:
Pracovní porady pracovníků OS ČUS Kraje Vysočina se uskutečnily v termínech 17.9. a
24.10.2018. Porady se týkaly činnosti nově založených pobočných spolků.
Jednání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina - pro rok 2018 rozdělena pro VK dotace ve
výši 4 mil. Kč, dle vykázané členské základny sportovních organizací. Opětovně byl vznesen
požadavek na zvýšení této dotace na hodnotu z roku 2008, který byl 6 mil. Kč. Předseda VŠK
pan Straka uskutečnil jednání s radními Kraje Vysočina ing. Kuklou a ing. Fialovou.
Výsledkem jednání byl příslib obou radních prosazovat postupné navýšení v řádu 5% ročně,
tzn. pro rok 2019 navýšení o 200 tis. Kč tj. na hodnotu 4,2 mil. Kč. Dne 24.9.2018 se
uskutečnilo zasedání VŠK, které výše uvedené projednalo, včetně návrhu na způsob dělení
této dotace. Zároveň bylo seznámeno s provedenými kontrolami dotací z VŠK.
ČUS Sportuj s námi 2019 – I pro rok 2019 připravuje ČUS tento projekt, do kterého se
mohou zapojit TJ, SK se svými sportovními akcemi. Přihlásit se je možno v on-line
elektronickém formuláři v odkaze: PŘIHLÁŠKA ČUS SPORTUJ S NÁMI 2019
Členům KR byly podány informace o plnění uzavřených smluv s krajskými sportovními svazy
a informace o problematice vyúčtování dotací z MŠMT u svazů bez právní osobnosti. V této
souvislosti projednala KR problematiku předložené příkazní smlouvy ze strany ČSMG.
Členům KR bylo předloženo stanovisko LPO ČUS k takto formulované příkazní smlouvě
s výsledným stanoviskem, že KO ČUS nemůže takovou smlouvu uzavřít z důvodu, že
obsahově neodpovídá principům, za kterých je poskytován servis členským subjektům ČUS.
Je koncipována jako obchodní vztah, což neodpovídá skutečnosti. Servisní činnost je ze
strany ČUS (a to platí i pro její pobočné spolky) poskytována jako členská výhoda, kterou
může využít člen spolku.
Usnesení č. 8/V./2018
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina se seznámila s návrhem příkazní smlouvy ČSMG
s tím, že nedoporučila tuto smlouvu uzavřít. Vztah mezi KO ČUS a ČSMG upravuje
platná, stávající smlouva o součinnosti, na jejímž základě bylo dosud postupováno. KR
doporučuje jednu z následujících variant řešení:
a) postup dle stávající smlouvy o součinnosti
b) úprava navržených smluvních vztahů tak, aby byl zachován dosavadní princip
odpovědnosti za dodržení konkrétních dotačních podmínek zůstal i nadále
odpovědný ČSMG
c) eventuálně uzavřít smlouvu, jejímž předmětem bude např. zajištění činnosti či
fungování oblasti ČSMG a za tuto činnost bude ze strany ČSMG poskytnuta
úhrada (KO ČUS vystaví fakturu). Zda tímto způsobem může ČSMG dotaci
použít, však musí zůstat v její odpovědnosti.

-

Informace z jednání předsednictva KO ČUS Kraje Vysočina - uskutečnilo se jedno jednání,
které řešilo aktuální potřeby KO ČUS. Podrobné informace získali členové KR KO ČUS
nahlédnutím do zápisu z porady předsednictva KO ČUS.

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


Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina bylo informováno o rozhodnutí MŠMT, prostřednictvím
kterého ČUS obdrželo dotaci 65 mil. Kč na činnost, včetně podmínek za kterých byla dotace
poskytnuta. V této souvislosti také byl vysvětlen systém financování územní struktury ČUS
v roce 2018, včetně vratek financí, které dosud územní struktura ČUS na svoji činnost
obdržela. Nový systém financování bude mít samozřejmě přímý vliv na strukturu a výši
rozpočtu KO ČUS Kraje Vysočina.
Usnesení č. 9/V./2018
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vzala informace týkající se financování územní
struktury ČUS na vědomí.



KO ČUS Kraje Vysočina obdrželo v průběhu měsíce října na činnost krajského servisního
centra částku ve výši 950 tis. Kč a na činnost okresních SCS částku 1 999 999,- Kč. Dle
rozhodnutí VV ČUS obdrželo každé SCS ČUS částku vypočítanou dle algoritmu, který
schválilo MŠMT. Pro naše SCS v Kraji Vysočina to byly tyto částky:
Okresní sdružení ČUS

Celkem

417 763 Kč
424 342 Kč
386 184 Kč
392 763 Kč
378 947 Kč

Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod z. s.
Jihlavská unie sportu, z. s.
Pelhřimovská unie sportu, z.s.
Okresní sdružení České unie sportu Třebíč, z.s.
Okresní tělovýchovné sdružení Žďár nad Sázavou z.s.
Celkem za KO ČUS

1 999 999 Kč

Usnesení č. 10/V./2017
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vzala na vědomí informace o rozdělení částky
1 999 999,- Kč, včetně smluvní dokumentace a procesu fakturace.


Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli informováni o hospodaření KO ČUS k 31.10.2018
střediska 1 - Aparát. Bylo konstatováno, že vzhledem ke změně systému financování ze
strany ČUS, které reagovalo na podmínky Rozhodnutí MŠMT, nemůže být stávající rozpočet,
který schválila VH KO ČUS dodržen.
Usnesení č. 11/V./2018
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vzala informace týkající se změn rozpočtu oproti
plánu na vědomí.



Členové KR KO ČUS byli seznámeni se stavem plnění Smluv o poskytování služeb
jednotlivým OS ČUS ve vztahu k místně příslušným TJ, SK. Bylo také přistoupeno k vyplacení
finančních prostředků vyplývajících ze vztahu k těmto smlouvám, tj. 1 tis. Kč. na každou
sdruženou TJ, SK.
Usnesení č. 12/V./2018
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vzala na vědomí informace o plnění Smluv o
poskytování služeb jednotlivými OS ČUS a schválila vyplacení finančních prostředků
vyplývajících ze vztahu k těmto smlouvám takto:
Okres
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou
Celkem



Počet TJ/SK
50
44
43
31
69
237

Hodnota
50 000 Kč
44 000 Kč
43 000 Kč
31 000 Kč
69 000 Kč
237 000 Kč

Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli informováni o hospodaření sportovních svazů
(středisek) KO ČUS k 31.10.2018.



Příprava rozpočtu na rok 2019 - byla diskutována východiska sestavení rozpočtu odděleně za
příjmovou a výdajovou část. Na příštím jednání KR bude předložen rámcový návrh rozpočtu
na rok 2019.

5. Různé a diskuse


Dotace na mládež z Kraje Vysočina 2018
Všechna OS ČUS obdržela prostředky na mládež z Kraje Vysočina pro rok 2018. Celkový
objem činil 1 838 999,- Kč. Všechna OS ČUS jsou povinna vyhotovit závěrečnou zprávu do
31.1.2019.



Aktualizace členské základny, pasportizace a finančních výkazů
Česká unie sportu vydala pokyny ke statistickému šetření stavu členské základny, sportovních
zařízení a aktualizaci finančních výkazů. Statistická data jsou mimo jiné podkladem i pro
plnění rejstříku MŠMT. Proto je aktualizace naprosto nezbytná.
Členské příspěvky na činnost SCS 2018
Na základě Směrnice 3/2013 o stanovení členských příspěvků na činnost SCS, která upravuje
účel, výši, splatnost a vybírání členských příspěvků stanovil VV ČUS na svém říjnovém
zasedání výběr členského příspěvku ve výši 1,- Kč za každou osobu, která je členem
sdruženého SK, TJ. Termín splatnosti je k 11.11.2018





Všichni členové KR hovořili v rámci diskuse ke všem projednávaným bodům, zvláště pak byl
velký časový prostor věnován problematice sportování mládeže (snižování počtu sportující
mládeže), problematice zajištění kvalifikovaných trenérů a rozhodčích ve sportovních
soutěžích.

6. Usnesení a závěr


Usnesení byla přijata v rámci programu dle jednotlivých bodů. V závěru jednání poděkoval
předsedající členům KR za účast a konstruktivní diskusi. Další jednání Krajské rady KO ČUS
Kraje Vysočina proběhne dne 17.12.2018.

Zapsal dne 5. listopadu 2018
Ing. Holub Vítězslav

