Zápis ze zasedání Všesportovního kolegia kraje Vysočina /VŠK KV/ dne 26.3. 2015
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

AŠSK ČR – Straka, ČOS – Zuzaňák, KČT – oblast Vysočina – Vincencová,
ČUS – Holub, KASPV - Coufal, Sdružení sportovních svazů – Babický
ATJ SK ČR – Hegerová, Autoklub ČR – Rybníček, OREL – Kalčík, ČSS ČR
– Materna
Mgr. Mach Ivo – OŠMS KÚ Vysočina

Program:
1. Uvítání členů a hostů
2. Dotace Českého olympijského výboru na sportovní činnost v Kraji Vysočina
Český olympijský výbor v letošním roce zaslal na jednotlivé kraje dotaci na
zajištění sportovní činnosti mládeže v rámci příslušných krajů. Podmínkou přidělení
dotace bylo, že kraje poskytnou stejnou částku ze svého rozpočtu. Kraj Vysočina tak
obdržel částku 2 718 tis. Kč. Rada kraje rozhodla, že tato finanční částka bude
rozdělena mezi členy Všesportovního kolegia Kraje Vysočina a doplní původní částku
4 000 tis. Kč
3. Schválení přerozdělení finančních prostředků ČOV z Kraje Vysočina na rok
2015
Členové VŠK KV projednali způsob rozdělení částky 2 718 tis. Kč. Byl schválen
stejný způsob přerozdělení finančních prostředků, jako u dotace 4 000 tis. Kč, tj. 10%
dotace jako fixní částku pro všech 10 členů VŠK KV, 90% dotace bude rozděleno dle
zkontrolované a schválené členské základny dětí a mládeže jednotlivých organizací
k 31.12. 2014. V rámci přerozdělení této částky bylo odsouhlaseno vyrovnání
původního rozdělení částky 4 000 tis. Kč, kde u Sokola došlo k chybnému snížení
částky o 105 tis. Kč, což touto druhou dotací bude kompenzováno


Byla projednána tabulka rozdělení dotace dle členské základny a schválena všemi
6 přítomnými členy VŠK



Tabulka dotace ČOV, prostřednictvím Kraje Vysočina, členům Všesportovního
kolegia Kraje Vysočina na rok 2015 je přílohou zápisu

4. Podmínka přidělení finanční dotace
Podmínkou přidělení dotace je zaslání žádosti o přidělení dotace, kterou je třeba
zaslat do středy 29.7. 2015 na adresu:
Krajský úřad Kraje Vysočina
Oddělení mládeže a sportu
Mgr. Ivo Mach
Žižkova 57
587 33 Jihlava
Do žádosti uveďte:
„Na základě usnesení rady kraje č. 1107/19/2015/RK ze dne 9. 6. 2015, kterým bylo
rozhodnuto o využití finančních prostředků, obdržených od Českého olympijského výboru
(určených na sportovní činnost mládeže), prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje
Vysočina na celoroční sportovní činnost mládeže, si dovolujeme požádat o navýšení původní
částky …………(zde doplňte částku ze smlouvy) o ………..(nová částka dle tabulky) .“

Usnesení:
I.

VŠK KV schvaluje tabulku rozdělení dotace ČOV z Kraje Vysočina pro rok 2015
jednotlivým členům všesportovního kolegia.

II.

VŠK KV děkuje Oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu za přípravu návrhu
rozdělení dotace a především Radě Kraje Vysočina za schválení tohoto způsobu
rozdělení dotace z ČOV prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina.
Finanční prostředky se tak dostanou k základním sportovním organizacím a jejich
členům z řad dětí a mládeže, kterých je téměř 35 000.

Mgr. Luboš Straka
předseda VŠK KV

