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Regionální sdružení ČUS Olomouc 

 
ZÁPIS 

z 25. regionální valné hromady ČUS okresu Olomouc, 
konané dne 18.6. 2015 v  RCO v sále Centaurus Olomouc 

 
Přítomni:  - dle prezenčních které jsou uloženy v dokumentaci 25.RVH na sekretariátě RS 
ČUS Olomouc. 
            Jednání RVH zahájil v 15,30 hodin Jaroslav Novák místopředseda RS ČUS Olomouc,  
a řídil je  i v celém dalším průběhu. V úvodu 25. RVH informoval přítomné zástupce TJ/SK a 
sportovních svazů,že v čase stanoveném k zahájení jednání valné hromady není přítomna 
nadpoloviční většina pozvaných delegátů a bude následovat čekací doba 30 minut dle Čl.VIII. 
bodu 3 stanov RS ČUS Olomouc. Po uplynutí této čekací doby je valná hromada způsobilá 
jednat a platně se usnášet se skutečně přítomnými delegáty s hlasem rozhodujícím. Dle Čl. 
VIII bodu 4 stanov RS ČUS Olomouc k platnosti usnesení valné hromady je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny přítomných delegátů ,při dodržení podmínky podle bodu 3.  
V 16,00 hodin přivítal přítomné delegáty a zahájil jednání 25. VH RS ČUS Olomouc. 
 
Procedurální záležitosti:  - v úvodu jednání byl bez doplňků a připomínek schválen jednací 
řád 25.RVH, program a pracovní předsednictvo ve složení: Josef Odstrčilík– předseda RS 
ČUS Olomouc, dr. Jan Trávníček – předseda RK RS ČUS,  Jaroslav Novák – řídící schůze, 
Pavel Konečný – TJ Hodolany – za komoru TJ, Jaromír Fuksík –  za komoru okresních svazů. 
Dále byly zvoleny komise 25. RVH ve složení: - mandátová komise :ing. Tomáš Růžička – za 
VV RS ČUS, Miroslav Hrabal   – AK Olomouc za komoru TJ a Ivo Kuba   – okresní svaz 
ledního hokeje za komoru svazů  -  návrhová komise : RNDr. Ladislav Bank – za VV RS 
ČUS člen RK RS ČUS, Eva Zlámalová – Klub lyžařů Loko. Olomouc –za komoru TJ,Otakar 
Hradil – okresní  svaz atletiky  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 30.VH ČUS: 
� 30. VH ČUS se uskutečnila dne 27.9.2014  v Nymburce         
� Měla na programu výhradně řešení majetkoprávních vztahů v areálu Strahov.Jednalo se o 

převody majetků mezi městem Prahou, ČUS a FAČR.   
� 31. VH ČUS se uskutečnila dne 25.4. 2015 v Nymburce.  
� Měla na programu standardní body jednání,které přísluší řádné roční VH. Tedy čerpání 

rozpočtu za rok 2014, návrh rozpočtu na rok 2015. Dále projednala a schválila Novelu 
stanov ČUS dle NOZ ve kterých mají svoje jmenovité místo okresní a regionální sdružení 
ČUS a byla provedena doplňující volba do VV ČUS za Karlovarskou oblast. 

� Této VH ČUS se také zúčastnil ministr školství,mládeže a tělovýchovy.Hovořil o 
financování sportu, výhledu zajištění fin. prostředků v rámci státního rozpočtu na rok 
2016 – cca 3 miliardy Kč. 

� 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.Byla 
vypracována Novela stanov RS ČUS Olomouc v rámci NOZ       

V další části vystoupení předsedy RS ČUS bylo hodnocení činnosti VV RS a jeho odborných 
komisí za uplynulé období.   
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� RS ČUS Olomouc má k 31.12. 2014 celkem 28.464  členů ve 179 TJ/SK. Mládeže je 
6.539 což je pokles oproti roku 2013 o 389.   

� 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 . 
Město Olomouc v rámci grantové politiky uvolňuje finanční prostředky na činnost svazů i 
na tradiční akci vyhlášení „ Nejlepších sportovců okresu“.  

� V období do 1.1. 2017 čeká RS především poradenská činnost v návaznosti na nový 
občanský zákoník,který začal platit od 1.1. 2014.  Zde předseda znovu důrazně upozornil 
na  termíny,které musí být splněny v rámci změny názvu a novelizaci stanov TJ/SK. 
Všechny sdružené subjekty mají veškeré potřebné informace a byla znovu nabídnuta 
veškerá pomoc RS.Dále předseda informoval o zavádění nového informačního systému 
ČUS,který bude obsahovat statistiku členské základny,pasportu a výkazů hospodaření 
TJ/SK.  

� Předseda RS ČUS ve své zprávě konstatoval,že mnoho TJ a SK vůbec nespolupracuje 
s RS ČUS Olomouc. Nepodávají statistická hlášení,nezaplatily čl. příspěvky za rok 2014. 
Byla provedena analýza takových TJ/SK a VV RS využije Čl.VI. stanov RS a je připraven 
ukončit členství v naší organizaci subjektů,které dlouhodobě neplní svoje povinnosti. 

� Podrobně byla okomentována Novela stanov RS ČUS Olomouc,která vychází z nové 
právní úpravy Občanského zákoníku. 

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

� Na závěr provedl předseda RS ČUS kontrolu plnění usnesení 24.RVH ČUS Olomouc 
s tím,že usnesení bylo splněno.Poděkoval 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 2014:  - 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 173.994,32. Ztráta byla kryta ze zůstatku na účtu RS.Doplňující vysvětlení provedl také 
předseda RS Hospodářská komise doporučuje hospodaření za rok 2014 schválit.  
 
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.Předseda RK také ve zprávě podal 
informaci o konané kontrole RS ČUS Olomouc ze strany Revizní komise ČUS,která proběhla 
dne 17.3. 2015. Doporučila delegátům schválit hospodaření za rok 2013 bez výhrad.  
 
Stanovení výše členského příspěvku  TJ a SK na rok 2015  : - VV RS v rámci stanov navrhl 
částku 200,--Kč na TJ a SK. Předseda RS znovu vysvětlil podstatu nutnosti schválení tohoto 
příspěvku . I když ze strany TJ/SK padl návrh na zvýšení příspěvku avšak tento v rámci 
usnesení neprošel. 
  
  
Návrh rozpočtu RS ČUS Olomouc na rok 2015  :  - návrh rozpočtu, který delegáti obdrželi 
v podkladových materiálech pro tuto VH  uvedl a podrobně komentoval ing. Josef Skopal a 
doplnil předseda RS.  Východiskem sestaveného vyrovnaného rozpočtu jsou výsledky 
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hospodaření roku 2014. Rozpočet RS je navržen ve vyrovnané výši 2.118.000,- Kč, z toho 
rozpočet VV 626.000,- Kč  
 
Novela stanov RS ČUS Olomouc v rámci Nového občanského zákoníku : Předseda podrobně 
okomentoval návrh novely stanov,které byly zaslány do TJ/SK v rámci podkladových 
materiálů. Vysvětlil změny,které tyto stanovy přinášejí. Ze strany delegátů VH nebyly 
vzneseny žádné dotazy a ani připomínky. 
Zpráva mandátové komise : - předseda komise ing. Tomáš Růžička přednesl zprávu 
mandátové komise a informoval delegáty o účasti na 25. RVH ČUS. Pro schválení usnesení je 
potřeba nadpoloviční většina přítomných delegátů což je 29. – tabulkový přehled: 
Delegáti s hlasem rozhodujícím:       Pozváno:      Přítomno:            % :      Omluveno:        
 
            TJ  -  SK                                  178                  51                    29              - 
    Okresní sportovní svazy                      7                   6                     86              - 
          C E L K E M                             185                   57                    31             - 
 
                Hosté                                     8                     5                       --             3                         
     Organizační pracovníci                    1                     1                 
     Mandátová komise konstatovala, že 25. RVH ČUS byla řádně svolána a je schopna se – 
usnášet. 
 
DISKUSE :  1.Předseda RS ČUS – podal vysvětlení k návrhu výše členského příspěvku. 
2. Pavel Konečný:  - Za  TJ  Hodolany navrhl výši členského příspěvku 500,-  
3. Jaroslav Mléčka –MABU-DO Olomouc: - navrhl výši čl. příspěvky 600,--Kč. Avšak po 
diskusi svůj návrh stáhl. 
 4. Dr. Ladislav Bank – SK ÚP Olomouc -  ve svém vystoupení reagoval na rozdělování 
finančních prostředků na provoz a údržbu od Olomouckého kraje pro TJ/SK. Také on navrhl 
výši čl. příspěvku ve výši Kč 500,--.  
5. Miroslav Sadil – AK Šternberk – hovořil o servisní práci RS ČUS Olomouc s tím,že mnoho 
TJ a SK vůbec služby nevyužívají. Nesouhlasí z navýšením členského příspěvku na rok 2015 
.   
Předseda RS ČUS reagoval na uvedené příspěvky s tím,že v rámci usnesení bude výše 
příspěvku schválena. 
 
Usnesení 25. RVH ČUS okresu Olomouc: - předseda návrhové komise RNDr. Ladislav Bank  
přednesl návrh na usnesení 25. RVH ČUS, které bylo bez dalších doplňků a připomínek 
delegátů  schváleno všemi  hlasy přítomných delegátů v počtu 57. 
( Usnesení 25. RVH RS ČUS Olomouc v příloze zápisu) 
 
ZÁVĚR: - provedl předseda RS ČUS Josef Odstrčilík. Poděkoval delegátům za účast a popřál 
jim mnoho sportovních úspěchů ve svých jednotách a klubech..  Poděkoval rovněž za věcný a 
pracovní přístup k jednání a konstatoval, že RVH splnila všechny programové body . 
 
 Originály prezenčních listin, zpráv komisí RVH ( mandátové a návrhové), zprávy VV RS o 
činnosti, hospodaření, revizní komise a návrhu rozpočtu 2015,novely stanov RS ČUS  jsou 
uloženy v dokumentaci na sekretariátě RS ČUS. 
 
Schůze byla ukončena v 17,15  hodin. 
Zapsal: Josef Odstrčilík, předseda VV RS ČUS Olomouc 
        


