Regionální sdružení České unie sportu Olomouc,zs.
Materiál: Plán práce VV RS ČUS Olomouc na 1. pololetí 2018.
Zpracoval a předkládá: Josef Odstrčilík, předseda RS ČUS Olomouc
Zdůvodnění: Pro schůzi VV RS ČUS dne 12.12. 2017
I. HLAVNÍ ÚKOLY :
A) Legislativní a organizační oblast:
1.
Zpracovat a vyhodnotit statistiku členské základny TJ/SK za rok 2017
maximálně k tomuto úkolu iniciovat využití IS ČUS v TJ/SK.
2.
Obsahově a organizačně zajistit přípravu 28.RVH ČUS okresu Olomouc

,

B) Ekonomická oblast :
1.
Zpracovat a vyhodnotit čerpání rozpočtu RS ČUS Olomouc za rok 2017 ,
projednat ve VV RS ČUS a předložit ke schválení 28. RVH ČUS Olomouc.
2.
Zpracovat návrh rozpočtu RS ČUS Olomouc na rok 2018, projednat ve VV RS
ČUS a předložit ke schválení 28. RVH ČUS okresu Olomouc.
3.
Zajistit poradenskou a konzultační činnost pro sdružené subjekty se zaměřením
na pomoc při zpracování účetních uzávěrek za rok 2017 .
C) Oblast investic a údržby majetku :
1. Zpracovat návrh plánu údržby a provozu TVZ na rok 2018 ze zdrojů
Olomouckého kraje
D) Oblast programová a manažerská
1.
Zajistit spoluúčast a podílet se na 52. ročník vyhlášení sportovců „NEJ za rok
2017 .“
II.

TERMÍNOVÝ PLÁN SCHŮZÍ :
• Schůze VV RS ČUS se konají obvykle ve čtvrtek v daném měsíc od 10,00
hodin.
• Místem konání schůze bude obvykle zasedací místnost OLKS ČUS, v případě
výjezdních zasedání bude místo upřesněno v písemné pozvánce.
• Pro 1. pololetí roku 2018 se jedná o tyto plánované termíny schůzí :
- 22. února 2018
- 17. května 2018
- 12.dubna 2018
- 7 .června 2018
• Termín 34. VH ČUS ………………….. ???
• Termín VH OLKS ČUS ….. 16.5. 2018
• Návrh termínu 28.RVH ČUS okr.Olomouc – 14. června 2018 (čtvrtek)

III.

PRACOVNÍ NÁPLŇ SCHŮZÍ :
• Bude průběžně operativně upřesňována pro jednotlivé schůze tak, aby byly
plněny hlavní úkoly plánu práce VV RS ČUS ( např. pravidelné informace o
čerpání rozpočtu RS ČUS ) a aktuelně vznikající záležitosti.
• Stálými body programu schůzí bude :
o Kontrola a schválení zápisů z předcházející schůze VV
o Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých schůzí
o Reakce na podněty RK RS ČUS
o Aktuelní informace členů VV a DR z komisí a úseků, z TJ/SK, ze
sportovních svazů apod.
o Různé.

