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ZÁPIS 

z 27. valné hromady Regionálního sdružení České unie sportu Olomouc z.s. , 
konané dne 22.6. 2017 v  RCO v sále Andromeda Olomouc 

 
Přítomni: - dle prezenčních listin, které jsou uloženy v dokumentaci 27.RVH na sekretariátě 
RS ČUS Olomouc. 
            Jednání RVH zahájil v 15,30 hodin Jaroslav Švébiš,  člen VV RS   a řídil je  i v celém 
dalším průběhu.. 
 
Procedurální záležitosti:  - v úvodu jednání byl bez doplňků a připomínek schválen jednací 
řád 27.RVH, program a pracovní předsednictvo ve složení: Josef Odstrčilík– předseda RS 
ČUS Olomouc, dr. Jan Trávníček – předseda RK RS ČUS,  Jaroslav Švébiš – řídící schůze, 
Ladislav Bank – SK UP Olomouc – za komoru TJ. Dále byly zvoleny komise 27. RVH ve 
složení: - mandátová komise : Tomáš Růžička – za VV RS ČUS, Jiří Douba   – Dukla 
Olomouc za komoru TJ a Jaroslav Polák   – okresní svaz atletiky za komoru svazů  -  
návrhová komise : Jaroslav Novák – za VV RS ČUS místopředseda, Antonín Kopečný – SK 
Lošov –za komoru TJ, Ivo Kuba – okresní  svaz ledního hokeje  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 34.VH ČUS: 
� 34. VH ČUS se uskutečnila dne 13.5. 2017   v Nymburce            
� Měla na programu standardní body jednání, které přísluší řádné roční VH. Tedy čerpání 

rozpočtu za rok 2016, návrh rozpočtu na rok 2017, zprávu revizní komise ,majetkoprávní 
záležitosti a převody majetku ČUS. Této VH se zúčastnil místopředseda vlády a ministr 
financí Andrej Babiš ,který zdůraznil ve svém vystoupení nutnost kvalitně financovat náš 
sport. 34. VH byla poznamenána šetřením policie ČR ve FAČRU a zadržení Miroslava 
Pelty – místopředsedy ČUS. Z pohledu Okresních a Regionálních sdružení ČUS bylo 
důležité, že jsou zajištěny finance na chod kanceláře SCS z programu MŠMT. 

 
� VV RS pracoval na základě schváleného plánu práce 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  Nedílnou součástí práce VV RS a kanceláře je 
podávání informací především z oblasti dotací od státních,krajských i obecních orgánů.   
Pomoc při vyúčtování těchto dotací atd.    

 
� TJ a SK sdružené v naší organizaci museli do konce roku 2016 dokončit změnu názvu a 

stanov dle nového OZ. Předseda informoval přítomné že 69 TJ/SK tuto povinnost splnilo 
66 subjektů. Tedy jen tři TJ/SK tento legislativní proces neprovedly. Dále předseda uvedl, 
že Informační systém ČUS je zaveden ve všech sdružených subjektech a je využíván. 
V této části vystoupení předseda  zhodnotil pomoc kanceláře subjektům při získávání 
finančních prostředků pro zajištění svoji činnosti od měst a obcí ,dále od Olomouckého 
kraje a také MŠMT zejména  z programu č. VIII.  Předseda dále uvedl,že kancelář je 
připravena pomáhat při podávání žádostí TJ/SK  i na rok 2018.V této souvislosti předseda 
poděkoval obcím,městům,Ol. Kraji za výraznou finanční pomoc našim subjektům. 
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� RS ČUS Olomouc má k 31.12. 2016 celkem 18.100  členů v 69 TJ/SK, což je o 1.001 
člena více jako v roce předešlém. Mládeže je 6.463, což je 2.295 více jako v roce 
předešlém. Dále máme 162 sportovních oddílů. Současný stav TJ a SK sdružených v naší 
organizaci je 70.   

� Velmi pozitivně hodnocena činnost člena VV RS v komisi RMO pro sport a tělovýchovu 
a také členů VV v OLKO ČUS Olomouc. Předseda byl zvolen do Komise pro sport 
Olomouckého kraje.  

� 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.Velkou změnou byla organizace vyhlašování „ NEJ 2016“. Zde došlo ke změně  
financování celé akce s tím,že město Olomouc převzalo veškeré organizační zajištění a RS 
ČUS připravil podklady pro vyhodnocení všech složek. Zde je nutné zdůraznit, že tato 
akce měla již 51. ročník,   

�  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 26.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 2016:  - zprávu přednesl ing. Josef Skopal – 
předseda hospodářské komise. Podrobně komentoval jednotlivé položky písemného 
materiálu, který měli k dispozici všichni  delegáti RVH . Hospodaření skončilo ziskem ve 
výši 134.642,26 Kč . Doplňující vysvětlení provedl také předseda RS. Hospodářská komise 
doporučuje hospodaření za rok 2016 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. Doporučila delegátům schválit 
hospodaření za rok 2016 bez výhrad.  
 
Stanovení výše členského příspěvku  TJ a SK na rok 2017  : - 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 2017  :  - 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 
hospodaření roku 2016. Rozpočet RS je navržen ve vyrovnané výši 2.004.000,- Kč, z toho 
rozpočet VV 551.000,- Kč  
 
Zpráva mandátové komise : - předseda komise Tomáš Růžička přednesl zprávu mandátové 
komise a informoval delegáty o účasti na 27. RVH ČUS. Pro schválení usnesení je potřeba 
nadpoloviční většina přítomných delegátů což je 39. – tabulkový přehled: 
Delegáti s hlasem rozhodujícím:       Pozváno:      Přítomno:         % :      Omluveno:        
 
            TJ  -  SK                                  70                  44                63               3 
    Okresní sportovní svazy                    7                   2                 29               - 
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          C E L K E M                             77                   46                60               - 
 
                Hosté                                     8                    7                                               
     Organizační pracovníci                    1                     1                 
     Mandátová komise konstatovala, že 27. RVH ČUS byla řádně svolána a je schopna se – 
usnášet. ¨ 
 
 
DISKUSE :  1.Čechovský –FC Sigma Hodolany- dotaz na dělení fin. prostředků na údržbu od 
Olomouckého kraje a vedení podvojného účetnictví 
2. Dr. Ladislav Bank – SK ÚP Olomouc -  ve svém vystoupení reagoval na dotaz na 
rozdělování finančních prostředků z programu VIII. MŠM na rok 2017 .   
3.Jaroslav Novák – podal vysvětlení zástupci Vem Camara Capoiera pro návrh vyhlášení NEJ 
4.Ostrý – Drahanovice – investiční program MŠMT 2017 spoluúčast 60:40 což je pro malé TJ 
a SK nepřijatelné      
Předseda RS ČUS reagoval na uvedené příspěvky. 
Z této diskuse nevzešel žádný návrh na usnesení. 
 
Usnesení 27. RVH ČUS okresu Olomouc: - předseda návrhové komise Jaroslav Novák  
přednesl návrh na usnesení 27. RVH ČUS, které bylo bez dalších doplňků a připomínek 
delegátů  schváleno těmito hlasy : PRO : 46  PROTI : 0   ZDRŽEL SE : 0   
( Usnesení 27. RVH RS ČUS Olomouc,z.s.. 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 2017,  jsou uloženy v dokumentaci 
na sekretariátě RS ČUS. 
 
Schůze byla ukončena v 16,45  hodin. 
Zapsal: Josef Odstrčilík, předseda VV RS ČUS Olomouc 
           


