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Regionální sdružení ČUS Olomouc 

 
ZÁPIS 

ze 24. regionální valné hromady ČUS okresu Olomouc, 
konané dne 12.6. 2014 v  RCO v sále Centaurus Olomouc 

 
Přítomni:  - dle prezenčních listin, jejichž originály jsou uloženy v dokumentaci 24.RVH na 
sekretariátě RS ČUS Olomouc. 
            Jednání RVH zahájil v 15,40 hodin ing. Jaroslav Švébiš, člen VV RS ČUS Olomouc a 
řídil je  i v celém dalším průběhu. V úvodu přivítal delegáty a hosty RVH a minutou ticha 
byla uctěna památka dlouholetého člena VV RS Jaroslava Šolce,který zemřel 1.6. 2014. 
 
Procedurální záležitosti:  - v úvodu jednání byl bez doplňků a připomínek schválen jednací 
řád 24.RVH, program a pracovní předsednictvo ve složení: Josef Odstrčilík– předseda RS 
ČUS Olomouc, dr. Jan Trávníček – předseda RK RS ČUS, ing. Jaroslav Švébiš – řídící 
schůze, Stanislav Červenka – Jachetní klub Olomouc – za komoru TJ, Miroslav Sadil –  za 
komoru TJ. Dále byly zvoleny komise 24. RVH ve složení: - mandátová komise : Josef 
Ondroušek – člen VV RS, Jiří Karásek   – KDG Šternberk za komoru TJ a Miroslav Kavan   – 
okresní svaz volejbalu za komoru svazů  -  návrhová komise : Jaroslav Novák – člen VV RS, 
Luděk Zaoral   – TJ Sokol Chomoutov za komoru TJ,Ivo Kuba   – okresní  svaz LH  za 
komoru svazů. Dle článku IV.  (veřejná volba v případě  stejného počtu kandidátů jako 
volených míst ) byl schválen volební řád a  volební komise ve složení: - ing. Josef Skopal VV 
RS , dr.Jan Trávníček za RK RS, Josef Čechák – TJ Sokol Majetín, Tomáš Růžička – TJ Milo 
Olomouc   za komoru TJ a  Václav Vlček - okresní svaz ledního kuželek  za komoru svazů.  
  
Zpráva VV RS ČUS Olomouc o činnosti od minulé RVH:  - zprávu přednesl předseda RS 
ČUS Josef Odstrčilík. V úvodu byly informace z jednání 29.VH ČUS: 
� 29. VH ČUS se uskutečnila dne 26.4.2014  v Nymburce         
� Byla projednána koncepce financování sportu v naší organizaci,především ve vztahu k TJ 

a SK.   
� Předseda ČUS Dr. Jansta konstatoval,že je čas řešit otázku zabezpečení TJ a SK ve vztahu 

k udržení provozuschopných sportovních zařízení.  
� Rok 2014  a 2015 by měl přinést obrat v postoji k financování k TJ a  SK v rámci 
ČUS.Také MŠMT si je vědomo nezastupitelné úlohy TJ a SK v naší sportovním prostředí. 

� Finanční prostředky do TJ a SK budou plynout přes národní svazy. 
� VV RS řešil na každém svém zasedání aktuelní ekonomické záležitosti –  především 

zajištění chodu kanceláře,která pracuje na základě rozhodnutí ČUS jako Servisní centra 
sportu.RS ČUS zajišťoval veškeré úkoly spojené a vyplývající z činnosti našeho sdružení 
zejména potom vyúčtování státních dotací i dotací od Olomouckého kraje a města 
Olomouce. Je nadále zajišťovaná činnost okresních svazů. Jsou plněny úkoly a požadavky 
ČUS jako je statistika členské základny a  sumarizace účetních výkazů TJ a  SK.       

V další části vystoupení předsedy RS ČUS bylo hodnocení činnosti VV RS za celé funkční 
období.   
� RS ČUS Olomouc má k 31.12. 2013 celkem 28.818  členů ve 180 TJ/SK. Mládeže je 

6.928 což je mírný nárůst oproti roku 2012.   
� Velmi pozitivně hodnocena činnost člena VV RS v komisi RMO pro sport a tělovýchovu 

a také členů v OLKO ČUS Olomouc.   
� Daří se i spolupráce s Olomouckým krajem – prostřednictvím OLKS ČUS jsou 

zajišťovány finanční prostředky na posílení provozu a údržby TVZ i provozu kanceláře . 
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Město Olomouc v rámci grantové politiky uvolňuje finanční prostředky na činnost svazů i 
na tradiční akci vyhlášení „ Nejlepších sportovců okresu“.  

� V nastávajícím období čeká RS především poradenská činnost v návaznosti na nový 
občanský zákoník,který začal platit od 1.1. 2014.   

� RS ČUS Olomouc úspěšně provozuje a pravidelně aktualizuje svoji internetovou stránku 
www.cstv.cz/olomouc  s řadou informací a užitečných odkazů   

� Na závěr poděkování – funkcionářům, trenérům a cvičitelům v jednotách a klubech, 
spolupracovníkům z VV, RK a pracovnici sekretariátu RS ČUS za dobrou a aktivní 
spolupráci. 

 
Zpráva o hospodaření RS ČUS Olomouc za rok 2013:  - zprávu přednesl ing. Josef Skopal – 
předseda hospodářské komise. Podrobně komentoval jednotlivé položky písemného 
materiálu, který měli k dispozici všichni  delegáti RVH.Hospodaření skončilo ztrátou ve výši 
Kč 59.223,22. Ztráta bude kryta ze zůstatku na účtu RS.Doplňující vysvětlení provedl také 
předseda RS. 
Zpráva Revizní komise RS ČUS Olomouc:  - zprávu přednesl  předseda RK dr.Jan Trávníček. 
Ve zprávě byla podána podrobná informace o činnosti RK, provedených kontrolách 
hospodaření, práce VV a plnění usnesení RVH a VV RS. Doporučila delegátům schválit 
hospodaření za rok 2013 bez výhrad.  
 
Stanovení výše členského příspěvku  TJ a SK na rok 2014 : - VV RS v rámci stanov navrhl 
částku 200,--Kč na TJ a SK. Předseda RS znovu vysvětlil podstatu nutnosti schválení tohoto 
příspěvku  
 
Návrh rozpočtu RS ČUS Olomouc na rok 2014 :  - návrh rozpočtu, který delegáti obdrželi při 
prezenci, uvedl a podrobně komentoval ing. Josef Skopal a doplnil předseda RS.  
Východiskem sestaveného vyrovnaného rozpočtu jsou výsledky hospodaření roku 2013. 
Rozpočet RS je navržen ve vyrovnané výši 2.226.000,- Kč, z toho rozpočet VV 747.000,- Kč 
Zpráva mandátové komise : - předseda komise  Mgr. Josef Ondroušek informoval delegáty o 
účasti na 24. RVH ČUS – v tabulkovém přehledu: 
Delegáti s hlasem rozhodujícím:       Pozváno:      Přítomno:            % :      Omluveno:        
 
            TJ  -  SK                                  180                 49                    27              12 
    Okresní sportovní svazy                      8                   6                    75              - 
          C E L K E M                             188                 55                     29              12 
 
                Hosté                                     8                     7                                                
     Organizační pracovníci                    1                     1                 
     Mandátová komise konstatovala, že 24. RVH ČUS byla řádně svolána a je schopna se – 
usnášet. 
 
Zpráva volební komise 24.RVH k volbám do orgánů RS ČUS Olomouc:  - předseda volební 
komise ing. Josef Skopal seznámil delegáty RVH s postupem VV RS ČUS k přípravě voleb 
na období 2014 až 2018. Na výzvu VV RS k předložení návrhů na kandidáty do orgánů RS 
reagovalo ve stanovém  termínu 31.5. 2014  celkem 6 subjektů, jejich návrhy byly zpracovány 
a předloženy delegátům 24.RVH. Volební komise konstatovala, že odezva na výzvu VV RS 
nebyla příliš velká a zájem o funkcionářskou práci na regionální úrovni je 
minimální.Následně pak představil jednotlivé kandidáty pro volbu předsedy RS, VV a RK 
RS. 
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DISKUSE :  1.Předseda RS ČUS – podal vysvětlení k návrhu výše členského příspěvku. 
2. Pavel Konečný:  - Za  TJ  Hodolany navrhl výši členského příspěvku 400,-  
3. Jaroslav Mléčka –MABU-DO Olomouc: - hovořil o navýšení prostředků z hazardu ve 
městě Olomouc a jejich rozdělení mezi TJ a SK. V této souvislosti uvedl nutnost mít zástupce 
v komisi pro sport  
 4. Dr. Ladislav Bank – SK ÚP Olomouc -  ve svém vystoupení reagoval na rozdělování 
finančních prostředků z hazardu v rámci města Olomouce. Dává se 30% ,požadavek je na 
60%. 
Předseda RS ČUS reagoval na uvedené příspěvky. 
 
Volby orgánů  RS ČUS Olomouc :  - předseda volební komise ing. Josef Skopal zahájil 
volební proceduru orgánů RS ČUS Olomouc na období 2014 až 2018: 
� Volba předsedy RS ČUS Olomouc: - jediným navrženým kandidátem byl p.Josef 

Odstrčilík. Dle schváleného volebního řádu  proběhla volba veřejným hlasováním. Pro 
zvolení se vyslovili všichni přítomní delegáti, žádný delegát nebyl proti a 1  se zdržel 
hlasování. 

� Volba členů VV RS ČUS Olomouc: - navrženi 4 kandidáti  z nich . Dle schváleného 
volebního řádu proběhla volba veřejným hlasováním jednotlivě o každém navrženém 
kandidátovi. Jednotliví kandidáti získali tyto počty hlasů :   Jaroslav Novák  - 44,  mgr. 
Josef Ondroušek – 42, ing.Josef Skopal – 44,  ing. Jaroslav Švébiš – 44 – navržení 
kandidáti byli zvoleni v 1.kole voleb.  

� Volba členů RK RS ČUS Olomouc : - navrženi byli  3 kandidáti. Dle schváleného 
volebního řádu proběhla volba veřejným hlasováním.Jednotlivý kandidáti získali tyto 
počty hlasů : Dr. Ladislav Bank – 43, Ladislav Římský – 43, Dr. Jan Trávníček – 
43.Navržení byli schváleni v 1. kole voleb.  

 
Usnesení 24. RVH ČUS okresu Olomouc: - předseda návrhové komise  Jaroslav Novák  
přednesl návrh na usnesení 24. RVH ČUS, které bylo bez dalších doplňků a připomínek 
delegátů  schváleno všemi  hlasy přítomných delegátů v počtu 44. 
( Usnesení 24. RVH RS ČUS Olomouc v příloze zápisu) 
 
ZÁVĚR: - provedl předseda RS ČUS Josef Odstrčilík. Poděkoval delegátům  za  důvěru, 
kterou mu volbou  do funkce předsedy RS ČUS dali a konstatoval, že VV RS ČUS si je 
vědom složité ekonomické situace a vynasnaží se dle možností sdruženým subjektům 
v maximální míře pomoci.  Poděkoval rovněž za věcný a pracovní přístup k jednání a 
konstatoval, že RVH splnila všechny programové body . 
 
 
 Originály prezenčních listin, zpráv komisí RVH ( mandátové, volební a návrhové), zprávy 
VV RS o činnosti, hospodaření, revizní komise a návrhu rozpočtu 2014  jsou uloženy 
v dokumentaci na sekretariátě RS ČUS. 
 
Schůze byla ukončena v 17,15  hodin. 
Zapsal: Josef Odstrčilík, předseda VV RS ČUS Olomouc 
           


