
Zápis ze zasedání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina /VŠK KV/ dne 6. 1. 2016 

 

Přítomni: AŠSK ČR – Straka,   ATJ SK ČR – Hegerová,  Autoklub ČR – Rybníček,              

                ČASPV ČR – Coufal, ČOS – Zuzaňák, ČSS – Materna, ČUS – Holub,  

                KŠT –  Vincencová, Sdružení sportovních svazů – Babický 

      Omluveni:   

Hosté:      Ing. Kastner, Mgr. Mach – za OŠMS KÚ Vysočina 

                       

 

 

Program: 

 

1. Zahájení a doplnění programu 

 

 

2. Pravidla přerozdělení dotace pro VŠK KV na rok 2016 a  podmínky evidence 

členů 

V úvodu tohoto bodu informoval Straka o začlenění ČASPV  pod ČUS a problematice 

členství členů ČASPV v ČUSu ( ne všichni členové ČASPV se stali členy ČUS) a tím 

omezené možnosti dotací pro členy ČASPV. Na základě uvedených skutečností bylo 

navrženo nezměněné financování členů ČASPV a ČUSu. Po diskuzi se všichni 

přítomní vyjádřili k návrhu, aby současné obsazení VŠK Kraje Vysočina bylo 

zachováno včetně zástupce ČASPV a rozdělení dotace na rok 2016 bylo stejným 

způsobem jako doposud, tzn. 10% dotace na všech 10 subjektů VŠK a zbývající část 

dotace dle členské základny. Při následném hlasování bylo všech devět  přítomných 

pro toto rozdělení. 

Členskou základnu k 31.12. 2015 musí jednotlivé subjekty odevzdat ve stejném 

formátu tabulky jako v minulých letech do 28. 2. 2016 Mgr. Machovi na oddělení 

mládeže a sportu Krajského úřadu. Poslední  ročník narození při vykazování členské 

základny je 1998.  

P. Mach informoval členy VŠK o nutnosti odevzdání závěrečných zpráv a vyúčtování 

dotací za rok 2015 do termínu 31.1. 2016. Součástí závěrečné zprávy je tabulka č. 5, 

ve které musí být uvedena celková dotace (1. část dle smlouvy z kraje + 2. část dle 

dodatku z ČOV) na jednotlivé oddíly či kluby. Tuto tabulku zašlete p. Machovi 

v elektronické formě. 

Dále p. Mach informoval o problematice smluv na rok 2016, kde do uznatelných 

nákladů bude doplněna dotace, což umožní střešním organizacím uzavírat smlouvy 

s okresními články či přímo oddíly nebo kluby a tím zasílat nižším článkům příslušné 

dotace.   Tento požadavek vznikl na základě požadavků kontrolního odboru KÚ a 

právníků kraje. 

 

 

3. Informace o dotačních titulech Kraje Vysočina pro rok 2016 

P. Kastner  informoval o navržených dotacích pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 

2016. V rámci těchto pravidel budou poskytovány dotace:  

-    dotace na sportovní a volnočasové aktivity hendikepovaných – 320 tis. Kč 

-    podpora koordinace sportovní výchovy mládeže – KCTM – 4 350 tis. Kč 

-    dotace na krajská a vyšší kola postupových soutěží a přehlídek –  450 tis. Kč 

-    pravidla  na pořádání mistrovství ČR, Evropa a světa   - 500 tis. Kč 

-    pravidla na účast na mistrovství Evropy a světa ve sport. disciplínách – 800 tis. Kč 

-    podpora Všesportovnímu kolegium s alokací 4 000 tis. Kč 

 

V grantových programech byly  navrženy toto programy: 

- Jednorázové akce s alokací  900 tis. Kč 

- Sportujeme 1 200 tis. Kč 



- Sportoviště 3 000 tis. Kč 

- Letní tábory, tábořiště 800 tis. Kč 

           Veškeré informace o grantových programech najdete na www.kr-vysocina.cz 

 

4. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina 2015 

P. Mach informoval o vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina. Anketu v roce 

2015  vyhlašuje Kraj Vysočina a organizovat ji bude oddělení sportu a mládeže ve 

spolupráci s ČUSem. Slavnostní vyhlášení proběhne 7. dubna v divadle Pasáž 

v Třebíči. Bližší informace k anketě a formulář pro podávání nominací najdete na 

www.sportvysocina.cz nebo http://www.kr-vysocina.cz/sportovec-roku/ds-

302905/p1%3D72057. Nominace mohou podávat sportovní organizace do 31.1. 2016  

 

 

 

5. Různé 

 

- informace k volbě předsedy VŠK a volebnímu období.  Předseda VŠK 

navrhnul změnu dvouletého volebního období na čtyřleté, tak aby toto období 

bylo v souladu s volebním obdobím Kraje Vysočina. Důvodem je, že předseda 

VŠK je poradním členem Komise pro sport a volný čas při Radě kraje a 

komise má rovněž čtyřleté volební období. S tím bude souviset i snaha o to, 

aby předseda VŠK byl právoplatným členem Komise pro sport a volný čas, 

stejně jako Rada dětí a mládeže má v komisi svého stálého člena. 

- volby nového předsedy a místopředsedy VŠK proběhnou na příštím zasedání 

VŠK v březnu tohoto roku. Návrhy na předsedu mohou jednotliví členové 

VŠK předložit na tomto březnovém zasedání. 

          

 

Usnesení: 

 

1. VŠK KV schvaluje rozdělení dotace z Kraje Vysočina pro rok 2016 v navržené  

                  částce 4 000 Kč v poměru 10% dotace jako fixní částku pro všech 10 členů  

      VŠK KV včetně ČASPV.  90% dotace bude rozděleno dle zkontrolované a  

       schválené členské  základny dětí a mládeže jednotlivých organizací k 31.12. 2015 

 

 

 

      Mgr. Luboš Straka 

      předseda VŠK KV 
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