
Zápis ze zasedání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina  dne 23. ledna 2019 

 

Přítomni:   AŠSK ČR – Straka,   ATJ SK – Stoklásková-Hegerová, Autoklub ČR –  

                  Rybníček,  ČASPV ČR – Coufal, ČOS – Zuzaňák,  ČSS – Materna,   

                  ČUS – Holub, KČT –  Vincencová,  Korbelová, Orel – Kalčíková,              

                  Sdružení sportovních svazů – Babický 

        

 Hosté:     Ing. Kastenr, ing. Beneš  – za OŠMS KÚ Vysočina 

                       

 

Program: 

 

1. Zahájení a doplnění programu 

 

2. Pravidla přerozdělení dotace pro VŠK KV na rok 2019 a  podmínky evidence 

členů 

V úvodu tohoto bodu informoval Straka o jednáních o navýšení dotace  VŠK na rok 

2019 o 2000 tis. Kč na celkovou částku 6 000 tis. Kč. Tato jednání vedl Straka 

koncem od června 2018 s radními kraje p. Fialovou a Kuklou. Výsledkem jednání 

bylo  navýšení o 200 tis. Kč na čásku 4 200 tis. Kč s příslibem  pravidelného 

navyšování o tuto částku i v dalších letech.  

Při schvalování rozpočtu Kraje Vysočina dne 11. prosince 2018 byla schválena 

Všesportovnímu kolegiu částka 4 200 tis. Kč. 

V rámci rozdělení dotace bylo navrženo  zachování fixní částky 400 tis. Kč, která 

bude rozdělena mezi všech 10 subjektů VŠK, tj. 40 tis. Kč na každý subjekt  a 

zbývající částka 3 800 tis. Kč  dle členské základny.  

Členskou základnu k 31.12. 2018 musí jednotlivé subjekty odevzdat ve stejném 

formátu tabulky jako v minulých letech do 28. 2. 2019 pracovníku oddělení mládeže a 

sportu p. Benešovi.  Poslední  ročník narození při vykazování členské základny je u 

všech subjektů 2001, u autoklubu a leteckých sportů ročník 1993.  

P. Beneš informoval členy VŠK o nutnosti odevzdání závěrečných zpráv a vyúčtování 

dotací za rok 2017 do termínu 31.1. 2019.    

 

 

3. Informace o dotačních titulech Kraje Vysočina pro rok 2019 

P. Beneš informoval o navržených dotacích pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 

2019 z Fondu Vysočiny. V rámci těchto pravidel budou poskytovány dotace:  

-    dotace na sportovní a volnočasové aktivity hendikepovaných  

-    podpora koordinace sportovní výchovy mládeže – KCTM  

-    dotace na krajská a vyšší kola postupových soutěží a přehlídek  

-    dotace  na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa – alokace  900 tis. Kč 

-    dotace na účast na mistrovství Evropy a světa ve sport. disciplínách  

     alokace 600 tis. Kč 

-    podpora Všesportovnímu kolegium s alokací 4 200 tis. Kč 

-    Sportujeme a volný čas –  

      alokace Sportujeme 1 500 tis. Kč a Volný čas 2 000 tis. Kč 

- Sportoviště  - alokace 3 000 tis. Kč 

           Veškeré informace o grantových programech najdete na www.kr-vysocina.cz 

 Další formou podpory sportovní činnosti je dotace významných sportovních akcí  

 přímo z rozpočtu kraje – VIP akce. 

     P.Beneš upozornil na novou grafickou podobu a strukturu stránek Fondu Vysočiny 

  

 

 

 

http://www.kr-vysocina.cz/


 

 

4. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina 2018 

P. Beneš informoval o vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina. Anketu za rok 

2018  vyhlašuje Kraj Vysočina  a organizovat ji bude oddělení sportu a mládeže ve 

spolupráci s ČUSem. Slavnostní vyhlášení proběhne v dubnu  v Pelhřimově. P. Holub 

informoval o stavu nominací, kterých je zatím zasláno velmi málo.  Bližší informace 

k anketě a formulář pro podávání nominací najdete na www.sportvysocina.cz nebo 

nominační formulář umístěn na odkazu: https://goo.gl/forms/qv3wFixIZj0OMkb33 

Nominace mohou podávat sportovní organizace do 31.1. 2019  

 

 

 

5. Různé 

- p. Vincencová informovala o svém ukončení zastupování Klubu českých turistů 

v VŠK Kraje Vysočina. P. Vincencová zastupovala KČT při jednáních kolegia od 

samého začátku v roce 2005 a patří ji poděkování za její dlouholetou práci. Nově bude 

KŠT zastupovat p. Jitka Korbelová 

 

- v různém byla diskutována problematika Rejstříku sportovních organizací  a 

Agentury pro sport. Do Rejstříku se měly všechny organizace zapsat do 31.12.2018 

Informace a odkazy na stránkách MŠMT  https://rejstriksportu.msmt.cz/   nebo ve 

zpravodaji ČUS https://www.cuscz.cz/o-nas/ctete-zpravodaj-cus/zpravodaj-cus-c-10-

2018.html 

 

-  při evidenci členské základny pro potřeby Kraje Vysočina musí mít každá 

organizace v rámci svých kompetencí ošetřeno GDPR 

 

- příští zasedání VŠK se uskuteční v březnu 2019 po zpracování členské základny za 

rok 2018.  

     

    

Usnesení: 

 

I. VŠK KV schvaluje návrh rozdělení dotace z Kraje Vysočina od roku 2019 ve výši 400 

tis. Kč fixní částky všem subjektům VŠK, tj. 40 tis. Kč na subjekt. Zbývající částku 

dotace pak všem subjektům VŠK dle aktuální členské základny. Pro rok 2019 je 

k rozdělení určena částka 3 800 tis. Kč.    

Pro usnesení hlasovalo všech 10 členů VŠK, proti 0, zdržel se 0 

   

 

      Mgr. Luboš Straka 

      předseda VŠK KV 
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