
Zápis ze zasedání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina /VŠK KV/ dne 28.8. 2013 

 

Přítomni:  AŠSK ČR – Straka,   Autoklub ČR – Rybníček, ČOS – Zuzaňák, 

ČSS ČR – Veverka,  ČUS – Holub, KČT – Vincencová, OREL – Kalčík,    

Sdružení sportovních svazů – Babický  

 

Omluveni: ČASPV ČR – Coufal, 

 

Program: 

 

 

1. Projednání dotace pro Všesportovní kolegium Kraje Vysočina na rok 2014 

 

Hlavním bodem jednání VŠK bylo projednání navýšení dotace pro Všesportovní 

kolegium Kraje Vysočina na rok 2014. Úvodem jednání informoval předseda členy o  

možném navýšení dotace pro VŠK na částku 6 000 tis. Kč. Toto navýšení projednal 

s představiteli kraje v čele s hejtmanem MUDr. Běhounkem zástupce ČUS V. Holub. 

Vedení těchto jednání avizoval V. Holub již na březnovém jednání VŠK s tím, že bude 

s krajem jednat o dotaci 1 500 tis. Kč pro ČUS na zajištění servisních center sportu a 

pokusí se získat finanční prostředky i pro ostatní členy VŠK . To se na jednáních 

s představiteli kraje podařilo a pro VŠK byla na rok 2014 do rozpočtu kraje navržena 

částka  6 000 tis. Kč. Bližší informace z jednání pak podal V. Holub. Jako velmi 

důležité informace  z jednání zazněly: 

- kraj očekává souhlas členů VŠK s rozdělením dotace 6 000 Kč na:  4 000 tis. pro 

členy VŠK dle odsouhlaseného a platného modelu, 2 000 tis. pro ČUS z čehož 

dojde k rozdělení 500 tis. pro zbývající členy VŠK a to na základě projednaného a 

odsouhlaseného návrhu. Objem 2 000 tis. Kč je určen na zajištění služeb pro nižší 

články jednotlivých organizací VŠK 

- v této souvislosti bude zástupce ČUS V. Holub vyjednávat podmínky smluv mezi 

členy VŠK a krajem tak, aby bylo možné zahrnout i mzdové náklady jednotlivých 

organizací (účetní, ekonomky případně správcové tělocvičen apod.) , tj. upravit 

podmínek použití dotace. Důvodem požadované změny účelu použití dotace je 

motiv, aby se sportovní organizace mohly věnovat sportu a aby jejich střešní 

organizace jim mohly poskytovat odborný servis vyplývající z platné legislativy. 

To v současné době nelze zajistit bez provozních dotací, které jsou částí 

vícezdrojového financování organizací VŠK. 

- dotace ve výši 6 000 tis. Kč by měla být garantována nejen na rok 2014, ale i další 

roky a to i s výhledem vzniku krajských olympijských center a transformace ČUS 

do těchto center 

- kraj očekává výraznější propagaci podpory jednotlivých členů VŠK pokud možno 

až na úroveň členské základny 

 

Na základě těchto informací VŠK projednalo a odsouhlasilo: 

 

1. Vydání tiskové zprávy, kterou bude informovat širší veřejnost  o podpoře 

sportovních organizací sdružených ve VŠK Krajem Vysočina od roku 2005 

      s vyčíslením částky a počtu dětí a mládeže, kteří tuto podporu přijaly – návrh  

      tiskové zprávy připraví L. Straka na prosincové jednání VŠK 

 

2. VŠK připraví propagační materiál, který pak obdrží nejnižší články VŠK (TJ,  

      oddíly apod.) a bude určen k vyvěšení do vývěsek, na webové stránky apod. 

      Pro přípravu tohoto materiálu je třeba zaslat loga (formát pdf. nebo  

      jpg.) jednotlivých organizací M. Zuzaňákovi na emailovou adresu  

      zupaplksvece@seznam.cz a to konce září. M. Zuzaňák pak připraví tento materiál     

      na prosincové jednání VŠK  

 

3. VŠK projednalo a všemi přítomnými členy odsouhlasilo rozdělení dotace  6000  
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      tis. Kč na 4 000  tis. Kč pro všechny členy VŠK dle stávajícího modelu, 2 000 tis.  

      Kč pro ČUS s dalším dělením 500 tis. Kč pro zbývajících 9 členů VŠK. Při 

rozdělení 

      částky 500 tis. Kč bylo přihlíženo k počtu jednotlivých tělovýchovných jednot, 

klubů  

      či odborů. Následně bylo odsouhlaseno toto rozdělení: 

 

      Sokol 150 tis., AŠSK 80 tis.,  SSS 60 tis., ASPV 55 tis., Orel 50 tis., 

      ČSS 30 tis., Autoklub 30 tis., KČT 30 tis. a ATJ 15 tis. 

 

4. VŠK pověřila V. Holuba projednáváním změny podmínek použití dotace  ve 

smlouvách mezi Krajem Vysočina a jednotlivými členy VŠK. V příloze je přiložen 

výňatek se smlouvy s ČUS, který je příkladem podmínek použití dotace. Členové 

VŠK mohou případně navrhnout další. Návrhy je nutno konzultovat s. V.Holubem 

 

Veškeré rozdělení finančních prostředků podléhá schválení částky 6 000 tis. Kč 

v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 

 

     

 

2. Různé  

M. Vincencová pozvala všechny členy VŠK na turistickou akci Za posledním 

puchýřem, která se bude konat v termínu 15. – 17.11. 2013 v Humpolci u příležitosti 

125. let založení Klubu českých turistů 

 

 

 

      Mgr. Luboš Straka 

      předseda VŠK KV 

 


