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Regionální sdružení ČUS Olomouc . 
Materiál :    Plán práce VV RS ČUS Olomouc na I. pololetí 2015  
Zpracoval a předkládá:  Josef Odstrčilík, předseda RS ČUS Olomouc   
 
I. HLAVNÍ  ÚKOLY:  
    A) Legislativní a organizační oblast: 

1. Navázat a obnovit kontakty s nově zvolenými zastupitelstvy ve městech a obcích 
regionu s cílem iniciování podpory pro sport a tělovýchovu v rámci zákonných 
norem a dokumentů. 

2. Obnovit aktivity a jednání s Magistrátem města Olomouce  s cílem ustavení komise 
pro sport a tělovýchovu a aktivně se zapojit při jejím případném sestavování a další 
činnosti. 

3. Zpracovat a vyhodnotit statistiku členské základny TJ/SK za rok 2014  
4. Obsahově a organizačně zajistit přípravu 25.RVH ČUS okresu Olomouc. 
5. Organizačně zajistit pomoc sdruženým subjektům v rámci nového občanského 

Zákoníku platného od 1.1. 2014. 
     B) Ekonomická oblast: 

1.  Zpracovat a vyhodnotit čerpání rozpočtu RS ČUS Olomouc za rok 2014 a předložit  
      ke schválení 25. RVH ČUS okresu Olomouc. 

          2.   Zpracovat návrh rozpočtu RS ČUS Olomouc na rok 2015 a předložit 25. RVH   
                 ČUS okresu Olomouc ke schválení.   
          3. Zajistit rozpis finančních prostředků pro TJ/SK na provoz a údržbu od Olomouckého 
              kraje prostřednictvím OLKO ČUS. 
          4. Zajistit poradenskou a konzultační činnost pro sdružení subjekty se zaměřením na  
              pomoc při zpracování účetních uzávěrek za rok 2014  
     D)  Oblast programová  a  manažerská: 
           1.     Připravit po organizační, obsahové a ekonomické stránce 49. ročník vyhlášení  
                   Nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc za rok 2014  
II.  TERMÍNOVÝ  PLÁN  SCH ŮZÍ :  

• Schůze VV RS ČUS Olomouc se konají obvykle 2. čtvrtek v měsíci od 10,00 hod. 
• Místo konání : zasedací místnost OLKO ČUS Olomouc 
• Pro 1.pololetí 2015 se jedná o tyto termíny: 

o 12.února 2015   ……………………    4. června 2015 
o 16.dubna 2015   ……………………    
o 14.května 2015  ……………………     

• Termín VH ČUS  ………………………...  bude upřesněno 
• Termín VH OLKO ČUS …………………  bude upřesněno 
• Termín 25. RVH ČUS okr. Olomouc …… návrh 18. června 2015  

III.  PRACOVNÍ NÁPL Ň  SCHŮZÍ :  
• Bude průběžně operativně upřesňována pro jednotlivé schůze tak, aby byly plněny 

hlavní úkoly plánu práce VV RS ČUS a aktuelně vznikající záležitosti.  
• Stálými body programu bude : 

o Kontrola a schválení zápisů z předcházející schůze VV  
o Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých s 
o Reakce na podněty RK RS ČUS 
o Aktuelní informace členů VV a RK  
o Různé. 

    
     


