Zápis ze zasedání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina /VŠK KV/ dne 3.4. 2013
Přítomni:

AŠSK ČR – Straka, ATJ SK ČR – Hegerová, ČASPV ČR – Coufal,
ČOS – Zuzaňák, ČSS ČR – Veverka, ČSTV – Holub, OREL – Kalčík,
Sdružení technických sportů – Babický

Omluveni:

Autoklub ČR – Rybníček

Hosté:

Ing. Kastner Milan – OŠMS KÚ Vysočina
Mgr. Mach Ivo – OŠMS KÚ Vysočina

Program:
1. Uvítání členů a hostů
V rámci tohoto bodu se členům VŠK představil nový vedoucí oddělení sportu a
mládeže ing. Milan Kastner
2. Kontrola zápisu z 6. 12. 2012
Bez připomínek
3. Závěrečné zprávy za rok 2012
Závěrečné zprávy zhodnotil p. Mach. Všechny organizace odevzdaly závěrečné
zprávy ve stanoveném termínu a bez připomínek ze strany KÚ.
4. Členská základna za rok 2012
Členskou základnu, její zaslání na KÚ a úroveň zpracování zhodnotil p. Mach.
 Všechny organizace odevzdaly členskou základnu ve stanoveném termínu a v
předepsaném formátu. Oproti předešlému roku došlo opět ke zlepšení.
 Při kontrole bylo u některých organizací zjištěno zařazení starších členů. Tito byli
z evidence pro stanovení dotace vyřazeni.
 Při kontrole byly zjištěny duplicity některých členů:
1) v jedné organizaci - bylo vyřešeno snížením, tito členové byli započteni jen jednou
2) ve dvou organizacích stejní členové
a)
v případě, že se jednalo o různé sporty, byli tito členové započteni
oběma organizacím
b)
v případě, že se jednalo o stejné sporty – byla dotace na tyto členy
snížena na ½, tj. v důsledku byla ponížena členská základna příslušných
organizací o polovinu zjištěných duplicitních členů
V případě duplicit bylo postupováno dle v minulosti schváleném a odsouhlaseném
postupu.
5. Schválení přerozdělení finančních prostředků z Kraje Vysočina na rok 2013
 Na základě projednání bodu č. 4 bylo projednáno přerozdělení dotace dle modelu
z roku 2010 - 2012, tj. 10% částky (40 tis. Kč) mezi všech 10 členů VŠK a
zbývající částka dle schválené členské základny k 31. 12. 2012. Toto rozdělení
dotace bylo schváleno všemi přítomnými členy VŠK.
 Tabulka dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na rok 2013 je
přílohou zápisu
6. Aktualizace údajů pro zpracování smluv
Byla 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, smlouvy
nad 200 tis. Kč Zastupitelstvem Kraje Vysočina na květnovém zasedání. Následně
budou smlouvy připraveny k podpisu zástupcům jednotlivých organizací a na základě
podpisu smlouvy budou dotace dále zaslány na účty jednotlivých organizací.

7. Různé
P. Straka a p.Holub informoval členy VŠK o připravovaných změnách ve stanovách
Českého olympijského výboru, změnách ve složení pléna ČOV a zastoupení
jednotlivých sportovních organizací a svazů v plénu ČOV. Dále byla podána
informace o projednávaných změnách v organizaci sportu a tělovýchovné činnosti na
úrovni krajů. Zároveň se připravuje i změna financování sportu, protože současný
způsob nezaručuje, že finanční prostředky, které obce dostávají, jdou na financování
sportu. Pro Všesportovní kolegium Kraje Vysočina z toho vyplývá být připraveno na
plánované změny a operativně na ně reagovat tak, aby zůstala zachována v ČR
výjimečná spolupráce mezi sportovními organizacemi a Krajem Vysočina. A to nejen
v oblasti financování sportu, ale i koordinace a podpory sportovní a tělovýchovné
činnosti.
P. Mach informoval členy VŠK o přípravách Zimní olympiády dětí a mládeže v Kraji
Vysočina. Zahájení olympiády je plánováno na zimní stadión do Havlíčkova Brodu.
Sportovní soutěže pak proběhnout ve
- Žďáře nad Sázavou – rychlobruslení a krasobruslení
- Nové Město na Moravě – běžecké lyžování, biatlon a orientační běh na lyžích
- Velké Meziříčí – sjezdové lyžování a snowbord
- Jihlava – hokej
- Havlíčkův Brod – hokej
Na olympiádě je plánována účast kolem 1400 sportovců, trenérů a vedoucích
krajských výprav.

Usnesení:
I.

VŠK KV schvaluje rozdělení dotace z Kraje Vysočina pro rok 2013 v navržené částce
4 000 000 Kč v poměru 10% dotace jako fixní částku pro všech 10 členů VŠK KV a
90% dotace dle schválené členské základny dětí a mládeže jednotlivých organizací
k 31. 12. 2012

Mgr. Luboš Straka
předseda VŠK KV

