Krajský svaz ČSOS Vysočina

ZÁPIS A USNESENÍ
z jednání valné hromady (dále jen VH) konané dne 24.11.2016 v Havlíčkově Brodě.
Jednání VH bylo zahájeno v 17.00 hodin. Jednání řídil Zdeněk Kopecký podle schváleného programu.
Počet delegátů s hlasovacím právem byl stanoven podle počtu registrovaných sportovců OB v klubech:
BZR - 1
CJI - 1
CTB - 2
FJI - 1
JHB - 2
OSN - 3
PZR - 2
RUZ - 2
SJI - 4
TTR - 2
ZHR - 1
Celkem stanoveno 21 delegátů s hlasovacím právem.
Přítomno 19 delegátů s hlasovacím právem – viz prezenční listina. VH je usnášeníschopná.
1.

VH vzala na vědomí zprávu Zdeňka Kopeckého o zápisu Krajského svazu ČSOS Vysočina (dále jen KS) do
spolkového rejstříku dne 4.7.2016. (všichni PRO)
U Finančního úřadu pro Kraj Vysočina byla provedena registrace KS k dani z příjmů právnických osob.

2.

VH vzala na vědomí zprávu Zdeňka Kopeckého o založení bankovního účtu u Fio banky a o vedení
účetnictví Krajskou organizací ČUS Kraje Vysočina. (všichni PRO)
Přístup k bankovnímu účtu KS má zřízený Zdeněk Kopecký a Petr Kaňák. Ekonomickou agendu KS a
zpracování podkladů pro vedení účetnictví zajišťuje Petr Kaňák.
Na základě delimitačního protokolu ze dne 31.10.2016 o převzetí majetku došlo k převodu majetku
z účetnictví Krajské organizace ČUS Kraje Vysočina na KS ke dni 31.10.2016. Jednalo se o drobný
dlouhodobý majetek v hodnotě 11.040 Kč (zvuková aparatura) ve fyzickém držení KS a finanční
prostředky ve výši 89.858,03 Kč, které byly převedeny na účet KS.

3.

VH vzala na vědomí zprávu Petra Kaňáka o hospodaření KS v roce 2016. (všichni PRO)

4.

VH schválila výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši mínus 1.008 Kč a stav peněžních prostředků
k 1.1.2016 ve výši 91.123,33 Kč. (všichni PRO)

5.

VH schválila Pravidla poskytování a používání sady SPORTident. (všichni PRO)

6.

VH uložila předsedovi KS vést v účetnictví analytickou evidenci za účetní jednotku sady SPORTident a
na každé VH podat podrobnou informaci o hospodaření a hospodářském výsledku této jednotky.
(všichni PRO)

7.

VH ustanovila Pavla Nechanického správcem sady SPORTident. (všichni PRO)

8.

VH vzala na vědomí zprávu Pavla Nechanického o poskytování, používání a údržbě sady SPORTident
v roce 2016. (všichni PRO)

9.

VH schválila odměnu ve výši 3.000 Kč Pavlu Nechanickému za správu a údržbu sady SPORTident v roce
2016. (16 PRO, 0 PROTI, 3 ZDRŽELI se)

10. VH vzala na vědomí zprávu Aleše Petráčka o činnosti Krajského centra talentované mládeže
v orientačním běhu v roce 2016 organizovaném při Sportovním klubu OK Jihlava, z. s. (všichni PRO)
11. VH vzala na vědomí zprávu Petra Kaňáka o hospodaření Krajského centra talentované mládeže
v orientačním běhu v roce 2016. (všichni PRO)
12. VH vzala na vědomí zprávu Petra Kaňáka o hospodaření Sportovního centra dětí v roce 2016. (všichni
PRO)
13. VH zvolila Radana Kamenického (OSN) delegátem Valné hromady ČSOS za KS. (všichni PRO)

14. VH schválila klíč na stanovení počtu delegátů s hlasovacím právem z jednotlivých klubů na následující
valné hromady KS. (všichni PRO)
Klíč : Do 20 registrovaných sportovců OB - 1 delegát; Do 60 registrovaných sportovců - 2 delegáti; Do
100 registrovaných sportovců - 3 delegáti; Nad 100 registrovaných sportovců - 4 delegáti.
15. Zdeněk Kopecký informoval o každoroční dotaci Kraje Vysočina Všesportovnímu kolegiu Kraje Vysočina
ve výši 4 milióny Kč na podporu sportování mládeže, přičemž 10 % celkové částky se rozděluje paušálně
stejnou částkou na všechny organizace sdružené ve všesportovním kolegiu a zbývajících 90 % se těmto
organizacím rozděluje podle počtu členů z řad dětí a mládeže v jednotlivých organizacích. V průměru
vychází částka 100 Kč na člena do 18 let. Česká unie sportu tyto prostředky rozděluje přes okresní
sdružení (nebo unii) sportů v jednotlivých okresech – podmínkou je být členem tohoto sdružení.
Informace o Všesportovním kolegiu Kraje Vysočina a okresních sdruženích (nebo unií) sportů jsou na
http://www.sportjihlava.cz/vsesportovni-kolegium, http://www.sportvysocina.cz/
16. Zdeněk Kopecký informoval o poskytování dotace Krajem Vysočina na pořádání mistrovství ČR, Evropy
a světa ve sportovních disciplínách a dotace na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních
disciplínách na základě pravidel schválených Radou Kraje Vysočina. Při splnění podmínek těchto
pravidel žadatel dotaci obdrží, pokud nedošlo k vyčerpání schváleného celkového ročního limitu, a
proto je nutné požádat o dotaci co nejdříve začátkem roku. Podrobnější informace na
https://www.kr-vysocina.cz/financovani/ds-300659/p1=25381
Dále informoval o grantových programech Fondu Vysočina v roce 2017 – Sportujeme, Jednorázové
akce a Sportoviště. Na rozdíl od dotací jsou zde žadateli předkládány ve stanoveném termínu projekty,
které musí být v souladu s vyhlášeným programem. Projekty jsou bodově ohodnoceny a podle
obdržených bodů se vytvoří pořadí projektů, kterým se přidělují finanční prostředky do vyčerpání
schváleného limitu. Podrobnější informace na
http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/
17. Zdeněk Kopecký informoval o webových stránkách KS – jsou stejné s webovými stránkami Oblasti
Vysočina sekce OB ČSOS. Správcem webových stránek je Dominik Frýba. Na základě vznesených
připomínek budou ve spolupráci s Oblastí Vysočina sekce OB ČSOS webové stránky upraveny.
18. VH schválila odměnu ve výši 1.000 Kč Dominiku Frýbovi za správu webových stránek v roce 2016. (12
PRO, 3 PROTI, 4 ZDRŽELI se)
19. VH schválila odměnu ve výši 1.500 Kč Františku Koumarovi za zpracování výsledků soutěží Ligy
Vysočiny v roce 2016. (12 PRO, 3 PROTI, 4 ZDRŽELI se)
20. V anketě Sportovec Kraje Vysočina 2015 zvítězila v kategorii dospělí – ženy Renata Paulíčková (MTBO,
členka Orientačního klubu Jihlava, 8. místo ve sprintu a 3. místo štafety na Mistrovství světa, 1. místo
štafety na Mistrovství Evropy, celkové 12. místo ve Světovém poháru).
V rámci prezentace orientačních sportů je potřebné i v dalším ročníku ankety Sportovec Kraje Vysočina
2016 navrhnout do konce ledna nejlepší závodníky z klubů.
Jednání VH bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
24.11.2016
Zapsal: Zdeněk Kopecký

