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Zápis z jednání sportovních svazů KH KO ČUS  

 

 

Číslo schůze : 29/14             Datum, čas: 26.11. 2014 od 15.00 do 17.30 v zasedačce Koruna 

Přítomni: 20 zástupců krajských svazů dle prezenční listiny ze 28 pozvaných svazů 

Hosté : Mgr. Tomáš Záviský KHK,. Bc. Ondřej Knotek KHK  

Za KO ČUS:  Ing.Pavlíček 

DK : Ing.Karlík 

Za sekretariát KH KO  D.Bořilová 

Omluveni a projednání proběhlo v náhradním termínu: atletika, karate, národní házená, 

jezdectví KHK 

Jednání se nezúčastnili-neomluvili se: fotbal, krasobruslení, horolezectví, jezdectví VČO 
 

Program : 

 1. Úvod, seznámení s účastí, kontrola úkolů z porady 4.6.2014 

2. Okruhy úkolů k projednání 

                     - Aktuální informace z ČOV, ČUS , SCS, KR a VŠK KHK 

                     - Zajištění provozu sekretariátu KH KO ČUS 

                     - Financování KH KO ČUS 2014/2015                       

                     - Smlouvy o součinnosti a licence krajských svazů 2014/2015 

                     - Sportovci roku  

                     - Přehled o účasti druţstev z KHK ve vyšších soutěţích 

                     - Valná hromada KH KO ČUS  

                     - Aktuální informace od jednotlivých svazů    

                       

                 3. Informace z KHK 

                     - ODM  2015 v Plzni 14.-19.6.2015 

                     - Výbor pro sport a VČA 

                     - Zlatá Koruna - oceňování dobrovolníků     

                     - Přehled dotací pro krajské svazy z prostředků MŠMT a ČOV 

               - Dotační programy 

 

           4.  Různé mimo program                  

 

 

k bodu 1: 

Úvod, seznámení s účastí, kontrola úkolů z porady 20.11..2013 

p.Pekař přivítal přítomné, omluvil předsedkyni KH KO ČUS a svazy , které se nemohly 

zúčastnit. Celkem 8 nepřítomných svazů s licencí, z toho 4 se omluvily, 4 bez omluvy 

Zápisem pověřen Jiří Pekař. 

Ověřovatel zápisu Lucie Balášová LH se omluvila pro dřívější odchod, jako náhradník 

Jaroslav Šmíd šachy. 

Kontrola úkolů ze schůze č.28 ze dne 4.6.2014 

 

              U90/13 –splněno licence krajských svazů  viz bod 2 dnešního jednání 

              U92/13- přílohy smluv o součinnosti, viz samostatný bod jednání 

                          - Sportovci roku 2014 - krajská akce Aldis HK 31.3.2015 

                            Poděkování všem zainteresovaným svazům za podíl na přípravě propozic 

                            splněno, poděkování Ing.Karlíkovi.  
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              U97/14 – splněno smlouvy o součinnosti a poloţka rozúčtování. Splněno všemi svazy 

              U98/14 – splněno připomínky k propozicím NSR 2014. 

              

              V bodě různé nebylo úkolováno, ale připomínáme: 

               - zasílání pozvánek na akce svazů předsedkyni a mpř. za svazy  

               - hledat finanční podporu na sportovce roku pořádaných ve svazech 

               - krajská konference  uspořádání asi 2015-příspěvky svazů 

               - nabídka kanceláře, nové nápisy a orient.tabule na budově 

               - po zrušení senior-konzultant zachovat sluţbu  pro svazy místopř. Pekařem , viz zápis 

                 ze schůze č.28 ze dne 4.6.2014 

 

2.Okruhy úkolů k projednání 

   Aktuální informace z ČOV, ČUS , SCS, KR a VŠK KHK 

    -  Informace z ČOV a jednotlivých svazů 

    -  Politika v oblasti financování sportu a Národní rada pro sport 

    -  Komunální volby – navázání vztahů s nově zvolenými zastupitelstvy 

    -  Projekt ČUS Sportuj s námi 

    -  Evropský týden sportu ( 2.polovina září 2015) 

    -  Příprava nového zákona o sportu 

    -  Informace o správě majetku v horských společnostech (kauza ČUS-Jiří Bis) 

    -  Projekt Sport v okolí na kterém spolupracují ČOV, ČUS a MŠMT 

    -  Činnost krajských organizací ve sportu a jejich finanční zabezpečení 

       Konstatováno, ţe na krajské organizace jdou z prostředků ČOV a MŠMT minimální 

       příspěvky (viz tabulka pro KHK). 

       Výbor KHK schválil případné rozdělení financí  navrţené VŠK KHK           

   Zajištění provozu sekretariátu KH KO ČUS 

   Na úvod tohoto bodu byla předloţena poslední verze jednání s Barou : 

   Dojde k prohození kanceláří KASPV a ČUS KH KO ČUS. 

   Tím pádem KH KO ČUS bude mít dvě kanceláře o ploše 58 m2 a bude hradit polovinu vestibulu       

    o rozloze 24 m2, tedy 58 + 12 = 70 m2 

    Za tento pronájem ročně KH KO ČUS uhradí 134.676,- Kč 

   ČSLH bude mít dvě kanceláře o rozloze 42 m2 a půlku vestibulu, tedy42 + 12 = 54 m2 . Z 

    a  tento pronájem ČSLH ročně uhradí 103.884,- Kč. 

    KASPV si s Barou dohodne vlastní smluvní podmínky. 

    Dále p.Pavlíček informoval o návrhu KR na sloţení sekretariátu : 

    Vedoucí – J.Šmíd – na poloviční úvazek, pí.Bořilová – zkrácený úvazek. 

    J.Pekař bude na dohodu o provedení práce zajišťovat významné akce – Sportovec roku,        

    Olympiády dětí a mládeţe, atd. 

    J.Pekař s tímto návrhem nesouhlasí, navrhuje za vedoucí sekretariátu pí.Bořilovou. 

    Vyzval přítomné k vyjádřením k těmto návrhům. 

    Ve svém vystoupení se pokusil p.Pavlíček vysvětlit svazům, co vedlo k tomuto návrhu sloţení    

    sekretariátu. : 

    Byla zrušena funkce senior konzultanta a přestaly docházet z ČUS peníze na tuto funkci. 

- Rozpočet na letošní rok je ve ztrátě 35. 000,- Kč. 

- Rozpočet na příští rok je velká neznámá – dotace z ČUS ?, dotace z kraje ??. 

- Při pouţívání moderní výpočetní techniky jiţ není nutné stálé vysedávání v kanceláři, paní 

Bořilové ubylo práce – odešly svazy tenisu a jezdectví. 

 

     Vyjádření zástupců svazů – ČSLH, moderní gymnastika, plavání, nohejbal – 
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     TRVAJÍ NA PLNÉM PRACOVNÍM ÚVAZKU pí. BOŘILOVÉ. 

     Jednají s pí.Bořilovou a ne s manaţerem SCS. 

     F.Karlík 

- Apeloval na zvýšení plateb sportovních svazů za práce prováděné sekretariátem – viz 

zpráva revizní komise. 

- Ţádal pro pí.Bořilovou samostatnou kancelář. 

- Poţádal svazy o informace o zapojení jejich druţstev do mistrovských soutěţí. 
     Pí. Bořilová – Na veškerou práci zůstala sama, odešla pí.Svobodová i p.Bendl. 

     „ Dám krk za to, ţe na konci roku nebudeme ve ztrátě ! „ 

     L.Balášová :  

     Na VH KH KO ČUS p.Boháč řekl, ţe na okresech budou mít na sekretariátech 3 pracovníky a    

     my máme sniţovat pracovní úvazek jediné pracovnici sekretariátu ? ! 

     J.Šmíd : 

    Chceme také mít tři lidi na sekretariátu ? 

    Pak na ně ale musíme sehnat peníze !! 

    Proto se rozhodl pro práci na poloviční úvazek. 

    Vůbec nelpí na funkci vedoucího sekretariátu.  

    Dle směrnice ČUS , ale má být manaţer SC zároveň vedoucím sekretariátu. 

    Finance a další věci na kraje půjdou výhradně přes servisní centra sportu. 

    Díky zavedení google disku se dá spousta administrativy zjednodušit. 

    J.Pekař: 

    Díky úsporným opatřením bude v roce 2014 rozpočet překročen max o 5 tisíc. 

    Uvedl porovnání mzdových nákladů: 

    - dříve 27 tis. Kč/měsíc (Bořilová zaměstnanec, Pekař DPP) 

    - nyní  pravděpodobně 45 tis. Kč/měsíc ! (Bořilová zaměstnanec , Šmíd ½ úvazek + DPP). 

    Dále připomenul, ţe pí Bořilová převzala řadu úkolů, které zajišťoval.  Např. veškerá agenda 

    kolem ţádostí svazů na granty.  

Financování KH KO ČUS 2014/2015      

Za rok 2014 dle informací ekonomky nebude  rozpočet překročen o 35 tisíc, maximálně o 5 tis.    

díky úsporným opatřením.   

V roce 2015 se předpokládá příjem  stejný jako v r.2014 ( MŠMT přes ČUS, KHK, výběr 

příspěvků za sluţby svazům) Vzhledem k nejasnosti u těchto dotací p.Pekař navrhl, aby se VH 

konala jiţ v červnu a do té doby bylo rozpočtové provizórium. Jedině VH můţe rozhodnout 

objektivně, neboť jsou přítomny svazy i okresní sdruţení. 

Na závěr pí Bořilová připomněla org. záleţitosti při platbách na faktury: 

- uvádět  adresu  Královéhradecká krajská organizace ČUS, U Koruny 292, 500 02 HK, 

  IČ 70926069       

 Smlouvy o součinnosti a licence krajských svazů 2014/2015 

- 28 svazů vlastní licenci KH KO ČUS. 

- Na KR 8.12. obdrţí licenci  KASPV a ČJF KHK. 

- Zrušení licence ČJF VČO (přechází do PUK) 

- Ŕešit příp. odebrání licence u kraso a horolezectví . 

- Uvaţované licence u triatlonu, házené a florbalu řešit na úrovní zmocněnců. 

- Oblastní svazy pro KHK a PUK se sídlem v HK jsou: basketbal, m od.gymnastika, plavání, 

  zápas. V PUK jsou to: tenis, jezdectví VČO, hokejbal. 

U99 /14 p.Pekař po projednání v KR 8.12. bude  vše konzultovat s KO PUK.                     

 

                

Asus
Zvýraznění

Asus
Zvýraznění

Asus
Zvýraznění
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- Sportovci roku 2014 – vyhodnocení 31.3.2015 19.00 Aldis 

Poděkování svazům a p.Karlíkovi za podklady a připomínky, které byly zapracovány do kriterií 

NSR 2014. Tři komise ve stejném sloţení jako pro NSR 2013 začaly pracovat. 

Organizačně zajišťuje VŠK, podíl KH KO ČUS bude projednán na jednání KR 8.12. 

U100/14  p.Pekař zajistí projednání v KR a zveřejnění v Denících –termín 15.12. 

Přehled o účasti druţstev z KHK ve vyšších soutěţích 

p.Karlík informoval o zahájení průzkumu mezi krajskými svazy a střešními krajskými 

organizacemi a současném stavu. Poţádal svazy o spolupráci, přehled bude zpracován  

do konce února 2015. 

Valná hromada KH KO ČUS  

Vzhledem k časové tísni nemohly být podrobnosti k VH projednány. 

p. Pavlíček se omluvil za neuvedení členů KR p.Pekaře a pí Balášové do řídícího předsednictva 

VH dne 8.9.2014. 

Zápis a usnesení zpracované p.Šmídem i další záleţitosti budou projednány na jednání svazů 

do 31.5.2015- U109/14 

 

3. Informace z KHK 

    - ODM  2015 v Plzni 14.-19.6.2015 

    - Výbor pro sport a VČA 

    - Zlatá Koruna - oceňování dobrovolníků     

    - Přehled dotací pro krajské svazy z prostředků MŠMT a ČOV 

    - Dotační programy 

    O.Knotek 

    Pozval přítomné na seminář k dotačním programům KH kraje, který se konal 1.12.2014 . 

    Bylo na něm upozorněno na změny v dotačních programech a na stálé chyby v projektech. 

    V případě změny ze svazu,sdruţení apod. na zapsaný spolek ţádá o vyplnění formuláře, který je      

    na webových stránkách kraje a o zaslání na krajský úřad. 

    Dále upozorňuje, ţe v případě ţádosti o změnu v projektu došlo k výraznému zpřísnění při    

    povolování změn. 

    T.Záviský 

- Informoval přítomné o vypsaných grantových programech pro oblast TV a sportu. 

    Došlo k oddělení dotací na vrcholový sport z dotačních programů kraje. 

    Bohuţel se nepodařilo vyhlásit program na podporu údrţby a provozu sportovišť. 

- Poděkoval svazům za vyplnění tabulky dotací pro svazy od ČOV, ČUS a vedení vlastního 

svazu. 

    Tato tabulka slouţila jako podklad pro hejtmana France při jednáních se zástupci ČOV a ČUS. 

    ČOV obdrţel z dotací  výtěţku loterijí 420 milionů Kč. Dále rozděleno bylo 296 milionů Kč,      

    z toho 50 % šlo do ČOV, ČMFS a ČLH. 

    Na krajské svazy nedošlo nic. 

- Informoval o nové akci „ Zlatá koruna KH kraje „ , která má slouţit k ocenění práce 

dobrovolníků. Návrhy na ocenění je nutno poslat na kraj do 12.12.2014. 

     Dobrovolník je ten, kdo nepobírá za svou práci pravidelnou měsíční odměnu. 

     Návrh podává organizace, která má právní subjektivitu. 

     Pro podání návrhu je třeba vyplnit formulář ( ke staţení na webových stránkách KH kraje ) a      

      přiloţit dvě fota, dokumentující práci navrţeného dobrovolníka. 

      -      ODM 2015 v Plzeňském kraji proběhne od 14. do 19.6.2015 za účasti 2436 sportovců, 

             462 trenérů, 28 ved. výprav ve sportech atletika, badminton, basketbal, beach volejbal, 

             cyklistika, fotbal, goalball, házená hokejbal, jachting, nohejbal, karate, orient.běh, plavání 
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              aerobik, střelba, tenis, triatlon. 

              Vše se uskuteční na moderních sport. zařízeních a v případě handicap. sportovců je 

              vysloven názor, ţe jde o špatnou volbu. 

 

4.  Různé mimo program    

     - Nohejbal oznámil novou adresu krajského svazu. 

     - Svaz jezdectví KHK –upřesnění sloţení výboru a adresáře. 

     - Dopis starostům a primátorům. 

     - MŠMT nechce titul cvičitel, ale instruktor. Toto se týká jezdectv í, Sokol, Orel, ASPV. 

     - Porady 2015: středa 27.5. od 15 hod.; středa 25.11. od 15. hod, 2 stranná jednáni se svazy     

        individuálně podle potřeby vţdy v pondělí od 8.010 do 13.hod.    

     - Změny pro aktualizaci adresáře krajských svazů zasílejte na pekar@cushk.cz. 

     - Informace k vybudování závodního oválu online v HK (kolečkové brusle) podal  

        p. Urminský. 

     - Některé svazy nepředaly přihlášku na ODM 2015   

     - KUBB- ţádost o zaloţení asociace tohoto sportu v ČR (zasláno na KH KO ČUS) 

     - Přehled o placených sluţbách krajských svazů  

 

 

 

 

 

Zapsal : Mgr. Jiří Pekař, v bodech 2. a 3. pouţity  záznamy Ing.Jiřího Pavlíčka. 

 

Zápis ověřil :  Ing. Jaroslav Šmíd       
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