
Zápis ze zasedání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina /VŠK KV/ dne 24. 4. 2017 

 

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

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

                KŠT –  Vincencová,  Sdružení sportovních svazů – Babický 

Omluveni: 0 

Hosté:      Ing. Kastner, Mgr. Mach – za OŠMS KÚ Vysočina 

                       

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

 

2. Schválení rozdělení dotace pro VŠK KV na rok 2017  

- I. Mach členům VŠK vysvětlil zpracování tabulky dle navrženého způsobu rozdělení 

(viz. zápis z 7. 12. 2016) – 10% částky ze 4 000 tis. Kč na jednotlivé subjekty VŠK a 

zbytek částky dle členské základny k 31.12. 2016.  

- v letošním roce již není součástí dotace rozdělení částky z Českého olympijského 

výboru 

- tabulka s rozdělením  celkové finanční  částky 4 000 tis.Kč byla projednána a 

odsouhlasena všemi přítomnými členy VŠK v počtu 9 hlasů - tabulka dotace přílohou 

zápisu 

- 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 je přílohou zápisu 

- v diskusi bylo okomentováno jednání s představiteli kraje o možnosti navýšení 

dotace z výsledků hospodaření kraje za rok 2016. Byla vyslovena shoda v jednání 

s krajem o navýšení dotace pro VŠK na rok 2018 na původní částku 6 000 tis. Kč.  

VŠK proto svolá na konec srpna zasedání kolegia za účasti radní kraje Ing. Fialové, 

kde chce toto navýšení projednat. 

 

3. Různé  

V.Holub 

- informace o iniciativě  Kraje Vysočina při  zřízení pracoviště tělovýchovného 

lékařství v Nemocnici Jihlava. Sportovní lékař v Kraji Vysočina chybí 

(neakreditované pracoviště je jen ve Žďáře nad Sázavou) a pokud sportovní prostředí 

projeví zájem o tuto sportovně lékařskou službu, kraj v tomto směru podnikne kroky. 

Pro řešení tohoto problému je připraven krátký dotazník pro tělovýchovném jednoty: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegDcas8hOKDemrDFJo6L6sgYKOBW

VqsqH6GGNI4ieISjiUxg/viewform?c=0&w=1 

Odkaz na tento  dotazník pošlete na Vaše tělovýchovné jednoty k jejich vyjádření,  což 

je důležitou zpětnou vazbou pro záměr Kraje Vysočina. 

 

 

M.Zuzaňák 

- informace ke konání 16. všesokolského sletu v roce 2018 a krajskému sokolskému 

sletu 

- společný projekt Sokola, ČUV a ČOV ke 100. výročí založení Československé 

republiky  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegDcas8hOKDemrDFJo6L6sgYKOBWVqsqH6GGNI4ieISjiUxg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegDcas8hOKDemrDFJo6L6sgYKOBWVqsqH6GGNI4ieISjiUxg/viewform?c=0&w=1


M.Vincencová 

- informace ke 130. výročí založení Klubu českých turistů, součástí oslav bude 

výstava v Jihlavě  

 

 

V.Holub 

- ČUS připravuje manuál řízení sportovního klubu – stručný přehled právních a 

ekonomických zákonů, vyhlášek a předpisů nutných k založení a fungování 

sportovního klubu 

 

   

Usnesení: 

 

I. VŠK KV schvaluje tabulku rozdělení dotace z Kraje Vysočina pro rok 2017 

jednotlivým členům všesportovního kolegia.   

 

 

 

      Mgr. Luboš Straka 

      předseda VŠK KV 

 

 

 


