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Zápis č. 1/2012 
ze schůze VV RS ČSTV Jihlava 

 

 

 

 

 

 
1. Úvodní slovo předsedajícího a schválení programu jednání 

Předsedající RS ČSTV Jihlava v úvodu přivítal přítomné členy VV na zasedání VV a všechny 

seznámil s programem jednání. Program jednání VV RS ČSTV Jihlava byl všemi přítomnými 

schválen v podobě, v jaké byl předložen předsedajícím RS ČSTV Jihlava.  

 

2. Zpráva předsedy RS ČSTV Jihlava 

 Předseda Jiří Šmrha podal informace z jednání 26. VH ČSTV, které doplnil ing. Vítězslav 

Holub. Krátce informoval o jednáních komise pro sport a volný čas kraje Vysočina. 

 

3. Zpráva ing. Holuba 

 Kontrola závěrů a usnesení 
Usnesení 15-19/2011 byla splněna. 

 

 Ekonomika RS ČSTV Jihlava a příprava rozpočtu RS ČSTV na rok 2012 

 

Ekonomika RS ČSTV Jihlava  

Členové VV byli seznámeni s ekonomickými výsledky RS ČSTV Jihlava za rok 2011 a se závěry 

Revizní komise RS ČSTV Jihlava z 22.5.2012  Z plánovaného rozpočtu bylo v roce 2011 vyčerpáno 

95,727 %. Výdaje byly kryty příjmy ze 63,8 % (příjmy z prodeje práv na vyhlašování nejlepšího 

sportovce, příjmy za služby svazům, příjmy za členské příspěvky TJ, SK a příjmy z dotace na projekt 

Dobrovolnictví). Středisko 1 – Aparát tak dosáhly ztráty 263 363,09 Kč.Tato ztráta bude hrazena 

z provozního fondu organizace. 

VV byl informován o obdržených finančních příspěvcích z ČSTV z postoupené pohledávky za 

SAZKA a.s. a zároveň byl VV informován o usnesení VH ČSTV č. I./6B týkající se této 

problematiky. Tyto finanční prostředky budou převedeny do provozního fondu organizace. 
 

 

Datum konání: 7. června 2012 v 15,00 hod., ukončení v 16,35 hod. 

Místo konání:  Jihlava, zasedací místnost RS ČSTV Jihlava 

Předsedající:  Jiří Šmrha – předseda RS ČSTV Jihlava 

Zapisovatel:  ing. Holub Vítězslav – ředitel  RS ČSTV Jihlava 

Přítomni: Šmrha Jiří, Vrzáček Miroslav, Mgr. Havlík Jiří, Háj Martin, 

Birnbaum Robert, Ing. Doležal Josef, Skočdopole Jindřich 

Omluveni:   
Procentuální vyjádření: 100  %,  RVV byl usnášení schopný 

 

Předložené materiály: 
1. Hospodaření RS ČST Jihlava k 31.12.2011 

2. Návrh rozpočtu na rok 2012 

3. Hospodaření RS ČSTV Jihlava k 31.5.2012 

4. Zápis Revizní komise RS ČSTV Jihlava 

z 22.5.2012 

 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení 

programu jednání 

2. Zpráva předsedy RS ČSTV Jihlava  

 Informace z VH ČSTV – leden a duben 2012 

3. Zpráva Ing. Holuba 

 Kontrola usnesení  

 Ekonomika RS ČSTV Jihlava 2011 a příprava 

rozpočtu na rok 2012 

 Návrh pro VH na rozdělení dotace Kraje 

Vysočina na mládež 

 Aktualizace vnitřních předpisů RS ČSTV Jihlava 

 Příprava volební 24. VH RS ČSTV Jihlava 

 Ukončení členství v RS ČSTV Jihlava – SK 

Gordic Kanárci Jihlava k 7.6.2012 

4. Diskuse, závěr a usnesení 
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Usnesení č. 1/2012 

VV RS ČSTV Jihlava bere na vědomí informace o hospodaření RS ČSTV Jihlava a navrhuje je 

předložit k projednání VH RS ČSTV Jihlava dne 20.6.2012. 
 

Členové VV byli seznámeni s výsledky řádné inventarizace majetku RS ČSTV Jihlava k 31. 12. 2011 

a zároveň s likvidací vyřazeného majetku většinou nefunkčního popř. u počítačů zastaralého). V této 

souvislosti přijalo následující usnesení: 
 

Usnesení č. 2/2012 

VV RS ČSTV Jihlava bere na vědomí výsledky řádné inventarizace k 31. 12. 2011 účetní 

jednotky RS ČSTV Jihlava. Informace bude předána v písemné podobě VH RS ČSTV Jihlava 

dne 20.6.2012. 
 

Členové VV byli informováni o položkovém návrhu rozpočtu pro rok 2012. Na tomto základě přijal 

VV RS  ČSTV Jihlava následující usnesení: 

 

Usnesení č. 3/2012 

VV RS ČSTV Jihlava bere na vědomí návrh rozpočtu RS ČSTV Jihlava na rok 2012 a 

doporučuje jej k předložení VH RS ČSTV Jihlava. 

 

Členové VV byli seznámeni s ekonomickými výsledky RS ČSTV Jihlava za období od 1.1.2012 do 

31.5.2012. Náklady činily 44,38% plánovaného rozpočtu. Příjmová část není zatím plněna žádnými 

zdroji. Náklady jsou v plné výši hrazeny provozním fondem. 

 

 Aktualizace vnitřních předpisů RS ČSTV Jihlava 

 

Dále byl VV RS ČSTV Jihlava předložen návrh na úpravu Vnitřního předpisu RS ČSTV Jihlava č. 

1/2005 článek III. Použití sociálního fondu na příspěvek na závodní stravování, kdy příspěvek může 

být poskytnut na závodní stravování maximálně do výše 25 % hodnoty jídla (dříve bylo 10,- Kč na 

jídlo). Tento návrh byl akceptován usnesením: 

 

Usnesení č. 4/2012 

VV RS ČSTV Jihlava schvaluje znění Vnitřního předpisu RS ČSTV Jihlava č. 1/2012, který 

upravuje tvorbu a použití Sociálního fondu. 

 

 Návrh pro VH na rozdělení dotace Kraje Vysočina na mládež 

 

Kraj Vysočina poskytl pro rok 2012 dotaci členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina ve výši 

4 000 000,- Kč. Pro RS ČSTV Jihlava byla vypočítána dotace na členy do 18 let věku (včetně) ve výši 

431 269,- Kč. Výkonný výbor RS ČSTV  Jihlava valné hromadě předloží tento návrh klíče k dělení: 

 

Usnesení č. 5/2012 

Splní-li TJ/SK povinnosti vůči RS ČSTV Jihlava (stanovené usnesením VH RS ČSTV Jihlava), 

pak každý člen TJ/SK do 18 let věku (včetně) obdrží 120,- Kč tj. 3441 členů (4 256 – 69 OS 1. FC 

Batelov – 7 SK ST Třešť  – 32 SK OK Jihlava – 33 FSC Stará Říše – 110 TJ Podyjí Černíč – 29 

MASPV Mrákotín – 42 TJ Cejle – 3 AC Bábus klub Polná – 257 Futsal Vysočina – 31 CARV 

KLUB JIHLAVA – 12 OS KAMÍNEK při Základní škole –  110 Florbalová škola – 56 ROJIN-

LIJANG škola prvků vnějších – 24 SK Vodomílek) á 120,- Kč = 412 920,- Kč, 

zbytek dotace, tj. 18 349,- Kč rozdělit TJ/SK, které pořádají sportovní akce pro mládež. 

 

 Příprava 24. VH RS ČSTV Jihlava 

 

VH RS ČSTV Jihlava se uskuteční 20. června 2012 v sídle Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Tolstého 15, Jihlava od 17,00. VV RS ČSTV Jihlava byl seznámen s návrhem materiálů 

připravených pro VH. Na základě výzvy, která byla TJ, SK rozeslána k přeložení návrhů na kandidáty 

do orgánů RS ČSTV Jihlava, byly doručeny návrhy na předsedu, členy VV i členy dozorčí komise. 

Pozvánky s programem byly TJ, SK rozeslány mailovou zprávou. Materiály pro jednání jsou 

v současné době dokončovány a budou v přibližně týdenním předstihu vyvěšeny na webových 

stránkách RS ČSTV Jihlava. 
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 Ukončení členství v RS ČSTV Jihlava 

 

Projednána žádost TJ, SK ohledně ukončení členství v RS ČSTV Jihlava. VV RS ČSTV Jihlava 

přijal v této souvislosti následující usnesení: 

 

Usnesení č. 6/2012  

VV RS ČSTV Jihlava vyhověl žádosti SK Gordic Kanárci Jihlava o ukončení členství v RS 

ČSTV Jihlava ke dni 7. 6.2012. 

 

 

4. Diskuse, závěr a usnesení 

 

 Informace o vzniku Servisních center sportu. Servisní centra sportu, vznikají v rámci transformace 

sportovního prostředí v ČR pod hlavičkou Českého svazu tělesné výchovy s budoucí 

implementací pod Český olympijský výbor. Servisní centra sportu (SCS) vznikají jako odborná 

pracoviště zajišťující specializovaný servis sportovním subjektům a především dobrovolným 

sportovním funkcionářům klubů a tělovýchovných jednot v daném území. Tato pracoviště budou 

zajišťovat kompletní administrativně ekonomickou a metodickou podporu všem sportovním 

subjektům.  

 Informace o jednáních s představiteli „mikroregionů“ Telečsko, Třešťsko, Loucko ohledně 

prosazování podpory sportu ze zdrojů loterií, které novela zákona o loteriích přesunula do 

rozpočtů měst a obcí – zapojili se do diskuse zástupci OS ČSTV. V té souvislosti seznámil ing. 

Holub s jednáními se zástupci města Jihlava ohledně možnosti podpory RS ČSTV Jihlava z těchto 

zdrojů. V rámci tohoto učinil ing. Holub následující kroky:  

1. jednání se všemi sportovními organizacemi v Jihlavě (i Sokol a Orel) a jejich seskupení do 

malého jihlavského všesportovního kolegia s názvem Sdružení sportovních organizací města 

Jihlava, vysvětlil jsem jim problém loterního zákona  

2. jednání s profesionálními kluby v Jihlavě (Dukla Jihlava - hokej, FC Vysočina - fotbal, TK 

Spartak Jihlava - tenis) a vysvětlení problematiky a nutnosti spolupráce. S těmito subjekty jsme 

v dubnu podepsali dohodu o spolupráci v oblasti prosazování společných zájmů. 

3. připravil jsem návrh dělení potencionálních prostředků z loterií a napříč sportovním spektrem v 

Jihlavě jsme jej odsouhlasili. 

4. začali jsme vyjednávat na městě – jednání s primátorem (vysvětlení základních principů, 

respektování požadavků města) 

5. zapracování požadavků města do návrhu dělení prostředků 

6. vyjednávání s představiteli rady města Jihlava (náměstci, ostatní členové rady) a představitelé 

politických klubů zastupitelstva 

7. jednání s vedoucím odboru školství a sportu 

8. zapracování všech připomínek do závěrečného dokumenty (Důvodová zpráva k dopadům 

změny zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách na sport ve městě Jihlava) 

9. obhajoba dokumentu před komisí pro sport a volný čas - jednomyslně doporučeno do rady 

města 

10. opět vyjednávání napříč politickým spektrem o podporu našeho návrhu 

11. Rada města Jihlava materiál dne 31.5. schválila a postupuje jej na jednání zastupitelstva  

 

 Diskuse byla vedena k jednotlivým bodům jednání. 

 

V závěru předsedající RS ČSTV Jihlava poděkoval všem přítomným za účast na jednání. 

Termín dalšího jednání VV RS ČSTV Jihlava nebyl dohodnut, bylo konstatováno, že bude svolán dle 

potřeby v dostatečném předstihu.  

  

 

Zapsal dne 7. 6. 2012 Ing. Holub Vítězslav 


