
Zápis ze zasedání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina /VŠK KV/ dne 27. 4. 2016 

 

Přítomni: AŠSK ČR – Straka,   ATJ SK ČR – Heger,  Autoklub ČR – Rybníček,              

                ČASPV ČR – Coufal, ČOS – Zuzaňák, ČSS – Materna, ČUS – Holub,  

                KŠT –  Vincencová, Orel – Kalčík, Sdružení sportovních svazů – Babický 

Omluveni: 0 

Hosté:      Mgr. Mach – za OŠMS KÚ Vysočina 

                       

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

 

2. Schválení rozdělení dotace pro VŠK KV na rok 2016  

- V úvodu tohoto bodu informoval L.Straka o  důvodu posunutí termínu schůze a   

schvalování rozdělení dotace na konec dubna. Důvodem bylo projednání a schválení  

přerozdělení dotace z Českého olympijského výboru Kraji Vysočina. Rada Kraje 

Vysočina na svém jednání 19. dubna přijala  a schválila smlouvu s ČOV, na základě 

které obdrží dotaci na sportovní činnost mládeže. Rada kraje schválila rozdělit tuto 

dotaci stejně jako v loňském roce přes Všesportovní kolegium Kraje Vysočina. Tímto 

se částka dotace pro VŠK KV ve výši 4 000 tis. Kč z rozpočtu Kraje Vysočina 

navýšila o částku 3 987 290 Kč z ČOV. 

- I. Mach pak členům VŠK vysvětlil zpracování tabulky dle odsouhlaseného způsobu 

rozdělení (viz. zápis z 6. 1. 2016) – 10% částky ze 4 000 tis. Kč na jednotlivé subjekty 

VŠK a zbytek částky dle členské základny k 31.12. 2015. Dotaci z ČOV ve výši 

3 819 290 Kč dle členské základny k 31.12. 2015.  

- Tabulka s rozdělením  celkové finanční  částky 7 987 290 Kč byla projednána a 

odsouhlasena všemi přítomnými členy VŠK. 

- I. Mach informoval členy o podání žádostí o dotaci na KÚ za jednotlivém subjekty, o 

přibližných termínech zaslání smluv a následně dotací. Organizace z tabulky č.1 

(schvalované  radou kraje) do konce května, organizace z tabulky č. 2 (schvalované 

zastupitelstvem kraje) po začátku července.  

- Formulář žádosti o dotaci bude zaslán všem členům VŠK. 

 

3. Různé  

V.Holub 

- informace o otevření Vyšší odborné školy ČUS pro sportovce v Praze. Informace na 

webových stránkách ČUS – http://www.vos-cus.cz/    

- ČUS připravuje Informační portál pro veřejnost – do kterého se dle svých krajů 

mohou přihlásit všechny sportovní subjekty v příslušném kraji. Měl by sloužit 

veřejnosti k informovanosti o sportovních klubech a sportovištích. 

I.Mach 

- informace o nově schváleném Zákonu o sportu 

- informace o programu č. 8 MŠMT a dotacích z tohoto programu na sportovní oddíly 

M.Zuzaňák 

- připomínka ke grantovému programu Sportoviště. Navrhuje změnu procentuální 

spoluúčasti u investičních akcí ze 70 na 60% a možné navýšení celkové částky na 

tento grantový program 

J.Materna 

- informace k zasílání účetních uzávěrek sportovních organizací s právnickou osobou 

(registrované v soudním rejstříku) 

Informace získáte na: http://www.ptupraha.cz/clanky-a-informace/zverejnovani-

ucetnich-vykazu-ve-sbirce-listin-v-soudnim-spolkovem-rejstriku 

 



4. Volby  

   Dle dohody z lednového zasedání VŠK proběhly volby nového předsedy a 

místopředsedy VŠK Kraje Vysočina na čtyřleté funkční období  2016 – 2020. Po 

krátké diskusi  byli na funkce předsedy a místopředsedy VŠK Kraje Vysočina  

navrženi kandidáti L. Straka na předsedu a V. Holub na místopředsedu. Volby 

proběhly aklamací. Předseda byl zvolen 8 hlasy z 9 přítomných, 1 se zdržel. 

Místopředseda byl zvoleni všemi 9 hlasy.   

   

Usnesení: 

 

I. VŠK KV schvaluje tabulku rozdělení dotace z Kraje Vysočina pro rok 2016 

jednotlivým členům všesportovního kolegia.   

 

II. VŠK KV schvaluje výsledky voleb na funkce předsedy a místopředsedy VŠK KV 

na období 2016 – 2020. Předsedou byl zvolen Luboš Straka a místopředsedou  

Vítězslav Holub. 

 

 

      Mgr. Luboš Straka 

      předseda VŠK KV 

 

 

 


