
Zápis ze zasedání Všesportovního kolegia kraje Vysočina /VŠK KV/ dne 14.4. 2010 
 
Přítomni: AŠSK ČR – Straka, ATJ SK ČR – Hegerová,  Autoklub ČR – Rybníček,  
                ČASPV ČR – Coufal, ČOS – Homoláč,  ČSS ČR – Veverka,  OREL – Kalčík,    
                Sdružení technických sportů – Babický  

      Omluveni: ČSTV - Svoboda, KČT – Vincencová 
Hosté:      Mgr.Petr Panovec, ing. Vilibald Prokop – za OŠMS KÚ Vysočina 
 
Program: 
 
1. Uvítání členů a hostů  

 
2. Schválení programu 

 
3. Schválení přerozdělení finančních prostředků z kraje Vysočina na rok 2010 

V úvodu předseda VŠK vysvětlil situaci, proč došlo k posunutí termínu 
schválení přerozdělení dotací. Vysvětlil stanovisko jednotlivých organizací 
k nedodržení původního termínu a následný postup, tj. prodloužení termínu do 21. 
února s tím, že tento termín byl již dodržen. Zasedání z 7.4. bylo přeloženo na 14.4. 
z důvodu velmi náročné kontroly seznamů členské základny jednotlivých organizací 
(přes 46 tis. jmen). Tato kontrola byla ztížena nesprávným vyplněním seznamů u 
některých organizací. Především někde došlo k záměně kolonek jméno a příjmení, 
někde byla uvedena rodná čísla místo data narození. V tomto roce oddělení sportu 
provedlo opravy chybných údajů. Pro příští roky nebudou tyto nedostatky 
odstraňovány, ale dojde k vyřazení chybně uvedených členů organizací z evidence. 
 V komentáři k uvedené problematice hovořil p. Panovec a p. Prokop. Při 
kontrole bylo zjištěno chybné zařazení členů u 3 organizací a to členů starších 18 let. 
Tito členové byli ze seznamů vyškrtnuti. Dále byla při kontrole zjištěna dvojí 
příslušnost k různým organizacím a to v různé míře u všech organizací. Jednalo se o 
2735 členů, tj. 5 560 zjištění. Z tohoto hlediska byla navrženy 3 způsoby řešení: 

1. vyškrtnutí těchto členů 
2. snížení dotace na tyto členy na ½, tj. v důsledku ponížení členské základny 

příslušných organizací o polovinu zjištěných členů 
3. pro letošní rok tuto situaci neřešit. 

Po diskuzi byla navrženo řešení č. 2. Pro toto řešení se hlasováním kladně vyjádřilo 
všech 8  přítomných členů VŠK. Na základě hlasování p. Prokop upravil tabulku členů 
a přidělených dotací, které jsou přílohou zápisu. Přidělení dotací bylo provedeno 
klíčem schváleným na prosincovém zasedání VŠK – 10% dotace, tj. 400 tis. Kč 
rovnoměrně rozdělit mezi 10 členů VŠK, zbývající dle zkontrolované a upravené 
členské základny. 

 
4. Aktualizace údajů pro zpracování smluv 

Bylo dohodnuta, že kontrolu provedou jednotlivé organizace samostatně u p. Prokopa. 
Kontrolované údaje - adresa sídla, zástupce organizace, číslo účtu. Prosím případné 
změny obratem nahlásit p. Prokopovi. 
 

5. Různé 
V různém byla projednána zpětně otázka neplnění zadaných úkolů a dodržování 
termínu ze strany některých členů VŠK. V diskuzi byl projednán návrh na sankční řád. 
Jedním z návrhů je tento: 
 
 
 



V případě nedodržení termínu stanoveného krajem Vysočina nebo usnesením  
  společného zasedání Všesportovního kolegia budou organizace, které své úkoly  

nesplní sankcionovány takto: 
 
Dotace pro příslušnou organizaci bude v daném, případně následujícím roce, krácena: 

 
při nedržení termínu o 14 dnů  krácena na dotacích o 10% 
při nedržení termínu o 28 dnů  krácena na dotacích o 20%. 
při nedržení termínu o 42 dnů  krácena na dotacích o 30%. 
při nedodržení termín o více než 42 dnů bude organizace z dotací pro příslušný rok  
vyřazena 
 
Bylo dohodnuto, že všichni členové zváží možné alternativy sankčního řádu a ten 
projde diskuzí na příštím zasedání VŠK, které proběhne na podzim 2010 
 
 
Usnesení: 
 
1. VŠK KV schvaluje rozdělení dotace z kraje Vysočina pro rok 2010 v navržené  

                  částce 4 000 Kč v poměru 10% dotace jako fixní částku pro všech 10 členů  
      VŠK KV. 90% dotace bylo rozděleno podle zkontrolované a upravené členské 

                  základny dětí a mládeže jednotlivých členů k 31.12. 2009 a to dle schválených  
                  úprav. 

 
 
 
 
      Mgr. Luboš Straka 
      předseda VŠK KV 

 


