ZÁPIS
z 29. valné hromady Regionálního sdružení České unie sportu Olomouc
konané dne 20.6. 2019 v RCO v sále ANDROMEDA Olomouc
Přítomni: - dle prezenčních listin, jejichž originály jsou uloženy v dokumentaci 29.RVH na
sekretariátě RS ČUS Olomouc.
Jednání RVH zahájil v 15,40 hodin ing. Jaroslav Švébiš, člen VV RS ČUS Olomouc a
řídil je i v celém dalším průběhu. V úvodu přivítal delegáty a hosty RVH.
Procedurální záležitosti: - v úvodu jednání byl bez doplňků a připomínek schválen jednací
řád 29.RVH, program a pracovní předsednictvo ve složení: Josef Odstrčilík– předseda RS
ČUS Olomouc, dr. Jan Trávníček – předseda RK RS ČUS, ing. Jaroslav Švébiš – řídící
schůze, Ladislav Bank – za komoru TJ, Vojtěch Plachý – za komoru svazů. Dále byly
zvoleny komise 29. RVH ve složení: - mandátová komise : Josef Ondroušek – člen VV RS,
Antonín Kopečný – SK Lošov za komoru TJ a Jana Basistová – za komoru svazů.
Návrhová komise : Jaroslav Novák – člen VV RS, Miroslav Hrabal – AK Olomouc za
komoru TJ,Ivo Kuba – okresní svaz LH za komoru svazů.
Zpráva VV RS ČUS Olomouc o činnosti od minulé RVH: - zprávu přednesl předseda RS
ČUS Josef Odstrčilík. Byly podány informace z jednání 37.VH ČUS:
37. VH ČUS se uskutečnila dne 19.6. 2019 v Nymburce
Tato VH měla na programu standartní body jednání – hospodaření ČUS, prodej majetku,
revizní zprávu a rozpočet na rok 2019. Dále podrobně bylo hovořeno o nově vzniklé
Národní agentuře pro sport, která bude od roku 2020 zpravovat finance do sportu v rámci
státního rozpočtu. Dále byla podána zpráva o programu Můj klub 2019 MŠMT kde je
velká nespokojenost se zpožděním zasílání finančních prostředků do klubů.Dr. Jansta
hovořil také o trestním stíhání jeho osoby a také generálního sekretáře ČUS. Byl
představen projekt budování Národního centra sportu Nymburk.
V závěru 37.VH ČUS byl zvolen nový člen VV ČUS.
V další části vystoupení předsedy RS ČUS bylo hodnocení činnosti VV RS od 28.RVH do
29.RVH.
RS ČUS Olomouc má k 31.12. 2018 celkem 71 TJ/SK členů celkem 18.059. Mládeže je
6.667.
Velmi pozitivně hodnocena spolupráce s OLKO ČUS Olomouc
Daří se i spolupráce s Olomouckým krajem – prostřednictvím OLKS ČUS jsou
zajišťovány finanční provozu a údržby TVZ i provozu kanceláře . Město Olomouc
v rámci grantové politiky uvolňuje finanční prostředky na činnost svazů a zajišťuje
finančně a organizačně anketu „Vyhlášení NEJLEPŠICH sportovců okresu „
Pomoc ze strany RS
klubům při zajišťování finančních prostředků v rámci
programů,které vyhlašuje Olomoucký kraj,města,obce a také MŠMT. V Této souvislosti
byla také poskytnuta pomoc při vyúčtování těchto dotací.V nastávajícím období čeká RS
především poradenská činnost. IS ČUS je zaveden ve všech sdružených subjektech.
RS ČUS Olomouc úspěšně provozuje a pravidelně aktualizuje svoji internetovou stránku
www.cstv.cz/olomouc s řadou informací a užitečných odkazů
Na závěr provedena kontrola usnesení 28.RVH a poděkování funkcionářům, trenérům a
cvičitelům v jednotách a klubech, spolupracovníkům z VV, Členům RK a pracovnici
sekretariátu RS ČUS za dobrou a aktivní spolupráci.
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Zpráva o hospodaření RS ČUS Olomouc za rok 2018: - zprávu přednesl Josef Odstrčilík –
předseda. Podrobně komentoval jednotlivé položky písemného materiálu, který měli
k dispozici všichni delegáti RVH. Hospodaření skončilo přebytkem ve výši Kč 119.802,27.
Zodpovězeny dotazy z pléna- s tím,že uvádíme dle požadavku stav účtu RS ČUS Olomouc
k 31.12. 2018,který činí 629.568,57 Kč z toho prostředky okresních svazů činí 187.790.32 Kč
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 201 bez výhrad.
Stanovení výše členského příspěvku TJ a SK na rok 2019 : - 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 2019 : - návrh rozpočtu, který delegáti obdrželi při
prezenci, uvedl a podrobně komentoval předseda RS. . Rozpočet RS je navržen ve vyrovnané
výši 1.443.000,- Kč, z toho rozpočet VV 179 .000,- Kč. Veškeré ostatní náklady kanceláře
jsou řešeny v rámci rozpočtu SCS RS ČUS Olomouc.
Zpráva mandátové komise : - předseda komise Mgr. Josef Ondroušek informoval delegáty o
účasti na 29. RVH ČUS – v tabulkovém přehledu:
Delegáti s hlasem rozhodujícím:
Pozváno:
Přítomno:
% : Omluveno:
TJ - SK
Okresní sportovní svazy
CELKEM

71

31
5

4

76

35

44
80
46

7
-

Hosté
8
8
Organizační pracovníci
1
1
Mandátová komise konstatovala, že 29. RVH ČUS byla řádně svolána a je schopna se
usnášet dle čl. III.odst.2.7. stanov RS ČUS Olomouc.K platnosti usnesení je potřeba
nadpoloviční většiny přítomných delegátů což je 18.
DISKUSE : 1.Předseda RS ČUS – podal vysvětlení k placení členských příspěvků
2. Drahoslav Dočkal: - Za TJ Loko. Olomouc – požadavek na zveřejnění zůstatku účtu RS
ČUS Olomouc k 31.12. 2018. Částka uvedena v zápise z 29.RVH.
3 .Jaroslav Novák místopředseda RS - ve svém vystoupení hovořil o sportovní stránce
činnosti RS ČUS a také o CISKU OLKO ČUS Olomouc.
4. Přítomní delegáti se shodli na tom,že za neúčast na VH by měla být sankciována a to
především v rámci dotací na provoz a údržbu,.které RS ČUS Olomouc každoročně rozděluje.
Předseda RS ČUS reagoval na uvedené příspěvky.
Usnesení 29. RVH ČUS okresu Olomouc: - předseda návrhové komise Jaroslav Novák
přednesl návrh na usnesení 29. RVH ČUS, které bylo bez dalších doplňků a připomínek
delegátů schváleno všemi hlasy přítomných delegátů v počtu 36.
( Usnesení 29. RVH RS ČUS Olomouc v příloze zápisu)
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ZÁVĚR: - provedl předseda RS ČUS Josef Odstrčilík. Poděkoval 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 2019 jsou uloženy v dokumentaci na
sekretariátě RS ČUS.

Schůze byla ukončena v 17,00 hodin.
Zapsal: Josef Odstrčilík, předseda VV RS ČUS Olomouc
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