
Zápis ze zasedání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina  dne 1. dubna 2019 

 

Přítomni:   AŠSK ČR – Straka,   ATJ SK – Stoklásková-Hegerová,  

ČASPV ČR – Coufal, ČOS – Zuzaňák,  ČSS – Materna,   

                  ČUS – Holub, KČT –  Korbelová, Orel – Kalčíková,              

                  Sdružení sportovních svazů – Babický 

      Omluveni: Rybníček      

      Hosté:      ing. Beneš  – za OŠMS KÚ Vysočina       

 

Program: 

 

1. Zahájení  

 

2. Závěrečné zprávy za rok 2018 

- Ing. Beneš konstatoval, že všichni členové VŠK zaslali závěrečné zprávy v řádném 

termínu a požadovaném rozsahu  

 

3. Členská základna k 31. 12. 2018za rok 2018 

- všichni členové VŠK zaslali členskou základnu v požadovaném termínu a rozsahu. 

Pouze u Sokola byly u některých jednot uvedeny místo druhu sportovní činnosti čísla 

sportů a rodná čísla místo data narození. Při kontrole byly zjištěny drobné nedostatky. 

U některých organizací duplicitní členství – to bylo řešeno úpravou a započtením člena 

jen jednou. U některých členů bylo zjištěno členství ve dvou organizacích a jednom 

sportu. Zde bylo řešeno započtením člena polovinou. Úpravy se promítly do dotační 

tabulky. U AŠSK bylo do tabulky započten schválený max. počet členů, tj. 10 tis. 

oproti vykázaným 12 294 členům.  

Členové kolegia požádali p. Beneše o zaslání duplicit, aby mohli svým klubům a 

jednotám vysvětlit případné ponížení dotace z důvodu dvojího členství.  

 

4. Schválení rozdělení dotace pro VŠK KV na rok 2018  

- Ing. Beneš zpracoval dle upravené členské základny tabulku dle schváleného 

způsobu rozdělení, tj.  400 tis. Kč z částky 4 200 tis. Kč na jednotlivé subjekty VŠK a 

zbývající částku 3 800 tis. Kč  dle členské základny k 31.12. 2018.  

- tabulka s rozdělením  celkové finanční  částky 4 200 tis. Kč byla projednána a 

odsouhlasena všemi přítomnými členy VŠK v počtu 9 hlasů - tabulka dotace 

přílohou zápisu 

- I. Beneš informoval členy o podání žádostí o dotaci na KÚ za jednotlivém subjekty,  

Tyto žádosti je třeba zaslat na KÚ do pátku 12. dubna 2019. Formulář žádosti je 

přílohou zápisu.  Následně pak budou zpracovány smlouvy, které musí projít 

schválením Krajem Vysočina, organizace z tabulky č.1 (schvalované  radou kraje) do 

konce května, organizace z tabulky č. 2 (schvalované zastupitelstvem kraje) v červnu 

2019. Následně budou smlouvy zaslány členům VŠK k podpisu. Po podpisu smluv 

budou zaslány příslušné dotace.  

V diskusi bylo projednáno vyvolání jednání s představiteli kraje o možnosti navýšení 

dotace na rok 2020. První jednání proběhne 16. dubna na krajském úřadě za 

přítomnosti radní p. Fialové a náměstka p. Kukly 

 

 

 

 



5. Různé  

V různém se členové kolegia vyjadřovali k problematice Agentury pro sport, dotačním 

programům MŠMT, zapojení sportovních oddílů do programu MŠMT  „Můj klub“  a 

problémům s investičními dotacemi na údržbu sportovních zařízení 

 

Usnesení: 

 

I. VŠK KV schvaluje tabulku rozdělení dotace z Kraje Vysočina pro rok 2019 

jednotlivým členům všesportovního kolegia dle schválené tabulky, která je přílohou 

zápisu.  

 

 

 

      Mgr. Luboš Straka 

      předseda VŠK KV 

 


