
 

25. schůze VV RS ČUS Olomouc – 22. února 2018 v Olomouci: 
 
Na první schůzi VV RS ČUS v roce 2018 bylo vedle stálých  bodů – kontroly a schválení zápisu z 
minulé schůze a kontroly plnění úkolů a usnesení projednán Rozbor čerpání rozpočtu RS ČUS 

Olomouc za rok 2017.   Písemný materiál uvedl a komentoval Josef Odstrčilík, předseda RS ČUS. 
Na straně příjmů je skutečnost ve výši 2.106.718,-- Kč a na straně výdajů je částka ve výši 
1.969.761,14 Kč, což představuje přebytek za rok 2017 ve výši 136.956,86 Kč. Překročení položky 
Ostatní výdaje se jedná zejména o nákup kancelářské techniky a kancelářských potřeb. Překročení 
položky Nájemné bylo zapříčiněno zaúčtováním nákladů na VH RS ČUS Olomouc. Ostatní 
položky ve výdajích jsou v relaci s rozpočtem na rok 2017. Příjmy vycházejí v návaznosti na 
schválený rozpočet. Zde byla navýšena položka „Dotace od OLKO ČUS“ o částku 100.000 Kč a  
dotace od VV ČUS Praha 22.068 Kč. Ostatní položky jsou v souladu s rozpočtem. Nebyla  naplněna 
položka Ostatní příjmy. Po diskusi členů byl rozbor čerpání schválen a bude předložen ke schválení 
na VH RS ČUS.                                                      
 
Dále předseda RS J.Odstčilík informoval o výsledku Statistického  šetření členské základny za 

rok 2017 v rámci nového Informačního systému ČUS.  
 
ROK 2017                                                              ROK 2016 

Počet TJ/SK    :   71                                                Počet TJ/SK: 70 
Počet členů TJ/SK  :  18.369                                  Počet členů TJ/SK: 18.100 
Počet  dospělých: 11.595                                        Počet dospělých: 11.637 
Počet mládeže : 6.774                                             Počet mládeže:6.463 
Statistické šetření za uvedený rok vykazuje nárůst mládeže o 311 což je velmi dobré . Dále se zvýšil 
počet subjektů sdružených v RS  na 71.    
 
Předseda informoval členy VV o svolání 35.VH ČUS, která se bude konat dne 6.3. 2018 
v Nymburku. Delegáti budou projednávat změnu stanov čl. XV. –Servisní centra sportu ČUS, které 
by měly být  založeny jako pobočné spolky ČUS a to na úrovni samosprávného okresu. Tato změna 
stanov je připravována pro splnění podmínek k  získávání dotací od MŠMT. VV RS bere na vědomí 
a schvaluje jako delegáta na 35. VH ČUS  Josefa Odstrčilíka, předsedu RS ČUS Olomouc.  
Aktuelní informace členů VV a RK RS ČUS :  
• J. Novák – podal informaci z komise pro mládež a sport města Olomouce- rozdělení finančních 

prostředků pro TJ/SK na rok 2018  a z jednání Krajské rady OLKO ČUS 
• J. Ondroušek – informoval o změně na pozici sekretáře OFS Olomouc  
• J. Novák  - provedl zhodnocení  52. ročníku vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů ze rok 

2017, které proběhlo  8. února 2018 v aule PdF UP Olomouc ve spolupráci s Městem Olomouc. 
•  J. Odstrčilík – podal informaci o povinnosti TJ/SK provést finanční vyúčtování za rok 2017 

tedy Rozvaha a Výsledovka v systému IS ČUS.  
 

 

 

 

 
  


