
 Zápis č. 10/V./2019 
 Krajské rady KO ČUS Kraje Vysočina  
 

Datum konání:  9. prosince 2019 od 16,30 hod., ukončení 18,55 hod. 
Místo konání:  sídlo KO ČUS Kraje Vysočina 
Předsedající:  Ing. Vítězslav Holub – předseda KO ČUS Kraje Vysočina 
Přítomni: Ing. Vítězslav Holub, Kokeš Luboš, Mgr. Jiří Havlík, Milan Reich, Alena 

Pajdová, Pavel Mazánek, Stanislav Teplan, Miroslav Vrzáček, MUDr. Petr 
Svačinka, Ing. Josef Doleža, Dagmar Hromádková 

Omluveni:  
Hosté: Vladislava Kasalá 
Účast: 100 % (regiony – 100 %, svazy 100 %) 

krajská rada byla usnášení schopná 
 
Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího a návrh programu jednání 
2. Schválení programu jednání 
3. Aktuální informace z činnosti ČUS 
4. Stav ekonomických a provozních opatření k zajištění činnosti KO ČUS Kraje Vysočina 
5. Diskuse 
6. Usnesení a závěr 
 
Písemné přílohy k jednání: 
1. Rozvaha a výsledovka KO ČUS Kraje Vysočina k 9. 12. 2019 
2. Náklady a výnosy svazů k 9. 12. 2019 
3. Východiska sestavení rozpočtu na rok 2020 + návrh rozpočtu 2020 
 
   

1. Úvodní slovo předsedajícího a návrh programu jednání 
V úvodu jednání předsedající KO ČUS Kraje Vysočina přivítal přítomné členy Krajské rady (dále 

KR) a seznámil je s programem jednání. 
 

2. Schválení programu jednání a kontrola usnesení 
Program jednání KR byl všemi přítomnými schválen v podobě, v jaké byl předložen 

předsedajícím. 
 

Kontrola usnesení: 
Usnesení č. 8/V./2019 až 10/V./2019 byla splněna. 

 

3. Aktuální informace z činnosti ČUS 
 

Předseda KO ČUS shrnul činnost KO ČUS v roce 2019. Shrnul činnost ČUS vůči MŠMT, problémy, 
které MŠMT působí sportovnímu prostředí neustálými změnami a nejasnostmi. Zmínil vznik Národní 
sportovní agentury, její roli a očekávání sportovního prostředí od nově vzniklého úřadu. V krátkosti 
také vyzdvihl spolupráci s krajskými sportovními svazy, vyzdvihl práci dobrovolných funkcionářů v celé 
struktuře sportu. V souvislosti s očekáváním roku 2020 připomněl zásadní úkoly, které celé sportovní 
prostředí čeká. Vyzdvihl spolupráci s KÚ Kraje Vysočina a s ostatními sportovními subjekty, které se 
spolupodílejí na aktivitách, které KO ČUS zastřešuje. 
 

4. Stav ekonomických a provozních opatření k zajištění činnosti KO ČUS 
Kraje Vysočina 
 

Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli informováni o hospodaření KO ČUS k 9. 12. 2019 střediska 
1 - Aparát. Plánovaný rozpočet v položce výdajů je čerpán ve výši 92 % a je předpoklad, že rozpočet 
bude plněn dle předpokladu. Odchylky od plánu v jednotlivých položkách byly členům KR vysvětleny. 
 
Usnesení č. 11/V./2019 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu a jeho 
změny oproti plánu. 

 
 



 
Příprava rozpočtu na rok 2020. Byla diskutována východiska sestavení rozpočtu odděleně za 
příjmovou a výdajovou část. Zároveň byl KR předložen návrh 1. verze rozpočtu na rok 2020 
v položkovém členění. V této souvislosti přijala Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina následující 
usnesení: 

 
Usnesení č. 12/V./2019 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vzala na vědomí informace k východiskům sestavení 
rozpočtu na rok 2020. V této chvíli není jasná především zdrojová část rozpočtu. Proto KR dává 
referentovi plný mandát k jednání se všemi subjekty, týkající se všech záležitostí vedoucích k 
zajištění zdrojů pro činnost KO ČUS Kraje Vysočina. 

 
Usnesení č. 13/V./2019 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina schválila rozpočtové provizorium pro rok 2020. Do 
schválení rozpočtu VH bude čerpání rozpočtu probíhat na základě rozpočtového provizoria, 
tzn. měsíčně  ve výši 1/12 rozpočtu roku 2019. 
 
Členové KR KO ČUS Kraje Vysočina byli informováni o hospodaření sportovních svazů (středisek) KO 
ČUS k 9. 12. 2019. 
 
V souvislosti s hospodařením KO ČUS Kraje Vysočina byla diskutována otázka zhodnocení volných 
finančních prostředků. V současné chvíli je zhodnocení zajišťováno prostřednictvím spořícího účtu u 
KB, kde však dosahované zhodnocení je minimální. Po krátké diskusi bylo přijato usnesení: 
 
Usnesení č. 14/V./2019 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina ukládá referentovi KO ČUS Kraje Vysočina zjistit 
možnosti a podmínky pro lepší zhodnocení volných finančních prostředků a nový návrh 
předložit na jednání KR KO ČUS Kraje Vysočina. 
 
Členové KR byli dále seznámeni s přípravou řádné inventarizace majetku KO ČUS Kraje Vysočina k 
31. 12. 2019. V této souvislosti přijalo následující usnesení: 
 
Usnesení č. 15/V./2019 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina vydala příkaz k provedení řádné inventarizace k 
31.12.2019 účetní jednotky KO ČUS Kraje Vysočina a stanovila tuto inventarizační komisi: 
Předseda:  Ing. Vítězslav Holub (předseda KO ČUS Kraje Vysočina) 
Členové Ing. Roman Šoukal (KFS Vysočina) 
  Ing. Antonín Micka (KSLH Vysočina) 

Vladislava Kasalá (ekonomka KO ČUS Kraje Vysočina). 
 

5. Různé a diskuse 
 

Byl diskutován plán práce na rok 2020 a projednány termíny jednání Krajských rad. V této souvislosti 
bylo přijato následující usnesení: 
 
Usnesení č. 16/V./2019 
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina schválila plán činnosti KR na rok 2020. Činnost se bude 
odvíjet od aktuálních potřeb ČUS. Stejně tak budou připravována jednání KR, tzn. dle 
aktuálních potřeb. 

 
Byla podána informace o provozu v období vánočních a novoročních svátků. Informace bude dále 
rozšířena mezi členské subjekty. Další diskuse byla vedena průběžně ke všem bodům jednání.  

 
6. Usnesení a závěr 
 
Usnesení byla přijata v rámci programu dle jednotlivých bodů. V závěru jednání poděkoval 

předsedající členům Krajské rady za účast a konstruktivní diskusi a zároveň jim poděkoval za práci 
pro KO ČUS Kraje Vysočina a sport za celý rok 2019. 

 
Zapsal dne 9. prosince 2019  
Ing. Holub Vítězslav 


