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Zápis č. 1/2013 
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.  

 

Po pravidelných úvodních procedurách byly shrnuty aktuální informace ze sportovního 

prostředí Jihlavského regionu. Byla vyhodnocena anketa "Nejlepších sportovců Jihlavska 2012" a 

podány informace o vyhlášení ankety o Nejlepšího sportovce města Polná 2012. 

 

2. Zpráva ředitele RS ČSTV Jihlava 

 Kontrola závěrů a usnesení 
Usnesení 12-17/2012 byla splněna. 

 

 Ekonomika RS ČSTV Jihlava a příprava rozpočtu RS ČSTV na rok 2013 

 

Ekonomika RS ČSTV Jihlava  

Členové VV byli seznámeni s ekonomickými výsledky RS ČSTV Jihlava za rok 2012.  Plánovaný 

rozpočet byl v roce 2012 přečerpán o 4,43 %.  Výdajové položky byly přečerpány v oblasti nákupu 

drobného hmotného majetku (obměna PC, který dosloužil a nebyla obměna v rozpočtu plánována) a v 

položce placených služeb. Výdaje byly kryty zvýšeným příjmy, které se podařilo zajistit. Plánovaný 

rozpočet v příjmové oblasti se podařilo navýšit o 37,4%. Bylo to především o příjmy z centra ČSTV, 

se kterými rozpočet nepočítal.  Středisko 1 – Aparát tak dosáhl kladného hospodářského výsledku ve 

výši 238 500,17 Kč. Na jednání VH bude navrženo, aby tento hospodářský výsledek byl převeden 

do provozního fondu organizace. 

 

Usnesení č. 1/2013 

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

předložit k projednání VH RS ČSTV Jihlava dne 30.5.2013. 
 

Datum konání: 11. dubna 2013 v 15,00 hod., ukončení v 16,25 hod. 

Místo konání:  Jihlava, zasedací místnost RS ČSTV Jihlava 

Předsedající:  Ing. Holub Vítězslav – ředitel  RS ČSTV Jihlava 

Přítomni: Mgr. Havlík Jiří, Háj Martin, Ing. Doležal Josef, Skočdopole 

Jindřich 

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

 

Předložené materiály: 
1. Hospodaření RS ČSTV Jihlava k 31.12.2012 

2. Hospodaření RS ČSTV Jihlava k 31.3.2013 

3. Návrh rozpočtu na rok 2013 

4. Rozhodnutí o ukončení členství OS Kamínek 

 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení 

programu jednání 

2. Zpráva ředitele RS ČSTV Jihlava  

 Kontrola usnesení  

 Ekonomika RS ČSTV Jihlava 2012 a příprava 

rozpočtu na rok 2013 

 Příprava 25. VH RS ČSTV Jihlava 

 Ukončení členství v RS ČSTV Jihlava – OS 

Kamínek k 31.12.2012 

 Provozní informace 

3. Diskuse, závěr a usnesení 
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Členové VV byli seznámeni s výsledky řádné inventarizace majetku RS ČSTV Jihlava k 31. 12. 2012 

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

souvislosti přijalo následující usnesení: 
 

Usnesení č. 2/2013 

VV RS ČSTV Jihlava bere na vědomí výsledky řádné inventarizace k 31. 12. 2012 účetní 

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

dne 30.5.2013. 
 

Členové VV byli informováni o položkovém návrhu rozpočtu pro rok 20132. Na tomto základě přijal 

VV RS  ČSTV Jihlava následující usnesení: 

 

Usnesení č. 3/2013 

VV RS ČSTV Jihlava bere na vědomí návrh rozpočtu RS ČSTV Jihlava na rok 2013 a 

doporučuje jej k předložení VH RS ČSTV Jihlava. 

 

Členové VV byli seznámeni s ekonomickými výsledky RS ČSTV Jihlava za období od 1.1.2013 do 

31.3.2013. Náklady činily 26,13% plánovaného rozpočtu. Příjmová část není zatím plněna žádnými 

zdroji. Náklady jsou v plné výši hrazeny provozním fondem. 

 

 Návrh pro VH na rozdělení dotace Kraje Vysočina na mládež 

 

Kraj Vysočina poskytl pro rok 2013 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 

420 842,- Kč. Výkonný výbor RS ČSTV  Jihlava valné hromadě předloží tento návrh klíče k dělení: 

 

Usnesení č. 4/2013 

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

Jihlava na 24. VH), pak každý člen TJ/SK do 18 let věku (včetně) obdrží 110,- Kč. Zbytek 

dotace, bude rozdělena mezi TJ/SK, které pořádají sportovní akce pro mládež. 

 

 Příprava 25. VH RS ČSTV Jihlava 

 

VH RS ČSTV Jihlava se uskuteční 30. května 2013 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. Vzhledem k tomu, že se na VH bude volit předseda organizace po zesnulém 

Jiřím Šmrhovi, bude VH předložen návrh volebního řádu obsahující pouze volbu předsedy. V této 

souvislosti bude doručena TJ a SK výzva k přeložení návrhů na kandidáty na předsedu. 

Pozvánky s programem budou 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. Dále budou opět k dispozici v tištěné podobě před samotným jednáním 

VH. 

V rámci přípravy 25. VH RS ČSTV Jihlava byl diskutován návrh úpravy stanov RS ČSTV Jihlava. 

Byly prezentovány změny, které upravené stanovy obsahují, které reagují na změny stanov 

republikového ČSTV a reagují na změněné podmínky ve sportu obecně. Zahrnují také legislativní 

úpravy vyplývající ze změny zákonů. V návaznosti na novelizaci stanov RS ČSTV Jihlava, je také 

připravena změna organizačního řádu RS ČSTV Jihlava, které navazují na změnu stanov RS ČSTV 

Jihlava. Změna stanov bude předložena k jednání na 25. VH a bude součástí materiálu k jednání. 

 

 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. 5/2013  

VV RS ČSTV Jihlava vyhověl žádosti OS Kamínek při Základní škole speciální Jihlava o 

ukončení členství v RS ČSTV Jihlava ke dni 31. 12.2012. 
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4. Diskuse, závěr a usnesení 

 

 Vyhlašování ankety "Nejlepší sportovec Jihlavska 2013". Pro vyhlašování ankety za rok 2013 je 

třeba připravit oživení této odborné ankety. Přítomní členové diskutovali o možnosti zařazení do 

vyhlašované ankety o anketu "Nejlepší kolektiv" vyhodnocený odbornou komisí (zvážit možnost 

zapojení do hlasování i ostatní střešní organizace). Všichni členové VV si vzali za úkol do dalšího 

jednání VV (červen 2013) připravit návrh rozšíření ankety. 

 Byly podány informace o administraci dotací z loterií pro město Jihlava. Proběhla dvě kola dělení 

těchto dotací. Všechny podklady pro město Jihlavu administrovalo RS ČSTV Jihlava. Na jednání s 

náměstkem primátora PaedDr. Chloupkem byla tlumočena spokojenost s nastaveným systémem i 

zapojením RS ČSTV Jihlava do administrace. 

 Podána informace o spuštění nových webových stránek RS ČSTV Jihlava a novými aplikacemi, 

které tyto stránky poskytují - sportovní akce a bazar. 

 Anketa ČSTV mapující potřebu služeb ze strany TJ, SK. V období od 1.3. do 22.3. probíhala on-

line anketa centrálně registrovaná. Z dat týkající se Jihlavy lze konstatovat, že do ankety se 

zapojilo 44% TJ, SK jihlavského regionu. Podrobnější data z dotazníku budou po zpracování 

publikována na webových stránkách RS ČSTV Jihlava. 

 Informace z jednání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina - vyhodnocení Závěrečné zprávy, 

která byla zaslána na Kraj Vysočina. Řešeny duplicity v členské základně a diskutován návrh, 

který bude předložen jednání 25. VH. 

 Zástupce RS ČSTV Jihlava na republikovou VH.  

 

Usnesení č. 6/2013  

VV RS ČSTV Jihlava schválil ing. Vítězslava Holub jako svého zástupce na VH ČSTV dne 

27. 4.2013 v Nymburce. 

 

 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 byl dohodnut na měsíc červen, přesný termín bude 

upřesněn.  

  

 

Zapsal dne 11. 4. 2013 Ing. Holub Vítězslav 


