
Zápis ze zasedání Všesportovního kolegia kraje Vysočina /VŠK KV/ dne 6.10. 2010 

 

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

                      ČSS ČR – Veverka,  Sdružení technických sportů – Babický  

      Omluveni: ČSTV - Svoboda, OREL – Kalčík,    

Hosté:      Mgr.Petr Panovec, ing. Vilibald Prokop – za OŠMS KÚ Vysočina 

 

Program: 

 

1. Uvítání členů a hostů  

 

2. Schválení programu 

 

3. Informace o dotačních titulech kraje Vysočina na rok 2011 – návrh rozpočtu 

Informaci o dotačních titulech na rok 2011 v oblasti sportu přednesl p. Panovec.  

V prvním čtení rozpočtu kraje Vysočina prošel rozpočet na sportovní oblast  

spravovanou odborem školství, oddělením sportu ve výši téměř 11 000 tis. Kč.  

Jednotlivé položky jsou: 

- Olympiáda Dětí a mládeže – 1 500 tis. Kč 

částka plně neodpovídá potřebám, proto budou v jednotlivých sportech dělány 

nominace a pojede takový počet sportovců, aby částka nebyla překročena 

- Podpora reprezentace a pořádání mistrovství – 900 tis. Kč 

částka je rozdělena do dvou položek – účast na mistrovství 500 tis. Kč a pořádání 

mistrovství ČR a výše – 400 tis. Kč 

- Všesportovní kolegium kraje Vysočina – 4 000 tis. Kč 

částka pro VŠK nebyla na rozdíl od loňska rozporována a prošla prvním čtením 

rozpočtu bez problémů 

- Centra talentované mládeže – 4 000 tis. Kč 

došlo k mírnému navýšení rozpočtu, počítá se s podporou 11 sportů, 10 sportů 

z loňska a nově přibude centrum lyžování 

- Nadační fond Klubu olympioniků – 60 tis. Kč 

do tohoto fondu přispívají všechny kraje, podpora proběhla i letos, ale nebyla 

v rozpočtu oddělení, letos je do něj zařazena 

- Bezpečné branky – 1 500 tis. Kč 

nový projekt, který by měl být jen pro letošní rok. Je určený na bezpečné fotbalové a 

házenkářské branky v rámci kraje Vysočina 

 

4. Pravidla přerozdělení finančních prostředků z kraje Vysočina na rok 2010 

Informace k problematice přednesl p. Prokop. Přítomnými členy byla 

prodiskutována pravidla pro rok 2011 a navrženo zachování letošního modelu, který 

byl navržen jednáním rady kraje. Zasedání nebylo usnášení schopné a proto ani jiný 

návrh nemohl být přijat. Byl dohodnut termín zaslání členské základny za rok 2010 

všech členů VŠK do 28. února 2011. Členská základna bude evidována stejným 

způsobem jako v letošním roce, tzn. na předepsaném formuláři, který je přílohou 

zápisu. Při nedodržení termínu bude postupováno podle navrženého sankčního řádu ze 

zasedání VŠK 14.4. 2010. Za nesplnění termínu bude považováno i zaslání v jiném, 

něž požadovaném formátu. 

 

 

 



Dotace pro příslušnou organizaci bude v daném, případně následujícím roce, krácena: 

 

při nedržení termínu o 14 dnů  krácena na dotacích o 10% 

při nedržení termínu o 28 dnů  krácena na dotacích o 20%. 

při nedržení termínu o 42 dnů  krácena na dotacích o 30%. 

při nedodržení termín o více než 42 dnů bude organizace z dotací pro příslušný rok  

vyřazena. 

 

V případě dvojího členství bylo navrženo postupovat jako v letošním roce, tj. snížení 

dotace na tyto členy na ½, tj. v důsledku ponížení členské základny příslušných 

organizací o polovinu zjištěných členů.  

 

Aktualizace údajů pro zpracování smluv bude provedena na příštím zasedání. 

 

5. Krajské sportovní centrum 

Rada kraje Vysočina nabídla VŠK, případně členům VŠK, možnost převedení 

nemovitého majetku, areálu bývalé Střední zemědělské školy v Havlíčkově Brodě na 

vybudování Krajského sportovního centra. Popis areálu je přílohou zápisu. Rada kraje 

by tento areál převedla na sportovní svaz (VŠK nemá právní subjektivitu), který by 

projevil zájem a měl finanční prostředky na realizaci tohoto projektu. Přítomní členové 

VŠK se souhlasně vyjádřili k nabídce kraje, ale v jejich finančních možnostech není 

realizace tohoto projektu v současnosti aktuální. Navíc zazněly obavy z toho, že by 

tento projekt v současné době ekonomické krize, nebyl realizovatelný jak z hlediska 

investičního, tak provozního. Celý projekt by potřeboval další finanční dotace z kraje. 

Bez nich by byl asi nerealizovatelný. Přesto všichni přítomní děkují Radě kraje 

Vysočina za nabídku a projednají ji dále ve svých sportovních svazech. To samé by 

měli provést i zbývající členové, především ČSTV. Podměty k dalšímu jednání 

zasílejte na odbor školství p. Panovcovi. 

 

6. Různé 

- v úvodu jednání se představil nový zástupce za Sokol, kterým je p. Vilibald Prokop 

starší. Poděkování patří dosavadnímu zástupci Sokola p. Zdeňku Homoláčovi. 

- kraj Vysočina připravuje vyhlásit anketu Sportovec kraje Vysočina. Hodnotící  

komise bude složena ze zástupců Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina,  

mediálních partnerů (sportovní redaktoři), zástupců sportovních organizací (členové  

Všesportovního kolegia) a zástupce Krajského úřadu kraje Vysočina. Nominace za  

sportovní organizace proběhne elektronicky po vyhlášení ankety.  

- další plánované zasedání VŠK proběhne začátkem března 2011 a projedná a schválí 

rozdělení dotace z kraje Vysočina. 

 

 

      Mgr. Luboš Straka 

      předseda VŠK KV 

Přílohy zápisu: 

- tabulka pro evidenci členské základny 

- nabídka kraje – popis areálu 


