Zápis ze zasedání Všesportovního kolegia kraje Vysočina /VŠK KV/ dne 11.4. 2011
Přítomni: AŠSK ČR – Straka, ATJ SK ČR – Hegerová, Autoklub ČR – Rybníček,
ČASPV ČR – Coufal, ČOS – Zuzaňák, ČSS ČR – Veverka, ČSTV – Holub,
KČT – Vincencová, OREL – Kalčík, Sdružení technických sportů – Babický
Hosté:

ing. Vilibald Prokop – za OŠMS KÚ Vysočina

Program:
1. Uvítání členů a hostů
2. Kontrola zápisu ze 6. 10. 2010
3. Závěrečné zprávy za rok 2010
Všechny organizace odevzdaly závěrečné zprávy ve stanoveném termínu.
P. Prokopem byla připomínkována fotodokumentace u některých zpráv, kdy plně
neodpovídala reálným skutečnostem.
4. Členská základna za rok 2010
Všechny organizace odevzdaly členskou základnu ve stanoveném termínu a ve
předepsaném formátu. Oproti loňskému roku se vyskytly jen drobnější nedostatky,
např.: - chybně zapsaná data narození
- u jmen a příjmení - mezera před zapsáním jména
- tečka za jménem
Všechny tyto drobné chyby ztěžují kontrolu evidence.
Při kontrole bylo u některých organizací zjištěno zařazení starších členů. Tito byli
z evidence pro stanovení dotace vyřazeni. Dále byla zjištěna duplicita některých členů.
Tato duplicita byla projednána a dotace na tyto členy byla snížena na ½, tj. v důsledku
byla ponížena členská základna příslušných organizací o polovinu zjištěných členů. Na
základě těchto úprav pak bylo schváleno přerozdělení dotace dle modelu z roku 2010,
tj. 10% částky, tj. 40 tis. Kč mezi všech 10 členů VŠK a zbývající částka dle schválené
členské základny k 31.12. 2010. Toto rozdělení dotace bylo schváleno všemi 10 členy
VŠK.

5. Aktualizace údajů pro zpracování smluv
Bylo provedena kontrola údajů pro jednotlivé smlouvy - adresa sídla, zástupce
organizace, číslo účtu. Na základě aktualizace údajů budou připraveny smlouvy, které
budou následně schváleny. Smlouvy do 200 tis. Kč Radou kraje Vysočina na zasedání
dne 27.4., smlouvy nad 200 tis. Kč Zastupitelstvem kraje Vysočina na zasedání dne
10.5. 2011. Následně budou smlouvy připraveny k podpisu zástupcům jednotlivých
organizací. Dotace budou po podpisu smlouvy zaslány na účty do 15.6. 2011
6. Kulatý stůl
Kraj Vysočina, resp. odbor regionálního rozvoje připravuje na 13.6. kulatý stůl
k problematice sportu a volného času. O účast na tomto kulatém stolu projevili zájem
zástupci všech organizací VŠK.
7. Různé
Ing. Holub informoval členy VŠK o roku dobrovolnictví ve sportu, možnosti zapojení
se do projektu a vyplnění dotazníku k této problematice. Dále informoval o vládním

návrhu financování sportu.
p. Zuzaňák inicioval zasedání VŠK v červnu 2011 po kulatém stole. Na tomto
zasedání by se měl připomínkovat grantový systém kraje Vysočina v oblasti sportu,
možnost navýšení dotace pro VŠK, případně další návrhy směrem k posílení
finančních prostředků na sport. Případné podměty a návrhy posílejte emailem na
členy VŠK. Aktualizovaný adresář přiložen.

Usnesení:
1. VŠK KV schvaluje rozdělení dotace z kraje Vysočina pro rok 2011 v navržené
částce 4 000 Kč v poměru 10% dotace jako fixní částku pro všech 10 členů
VŠK KV. 90% dotace bylo rozděleno dle zkontrolované a schválené členské
základny dětí a mládeže jednotlivých členů k 31.12. 2010 .

Mgr. Luboš Straka
předseda VŠK KV

