Usnesení 25. Valné hromady RS ČSTV Jihlava
Usnesení č. 1
Valná hromada RS ČSTV Jihlava schvaluje:
1. Zprávu o činnosti RS ČSTV Jihlava, včetně kontroly usnesení.
2. Zprávu o hospodaření RS ČSTV Jihlava za rok 2012 a návrh usnesení uvedený v části V./7 zprávy o
hospodaření na straně 19.
3. Zprávu Revizní komise RS ČSTV Jihlava.
4. Návrh rozdělení finančních prostředků na rok 2013 a návrh usnesení uvedený v části VII./2 tohoto návrhu na
straně 26.
5. Rozpočet RS ČSTV Jihlava pro rok 2013 uvedený v části VIII./1 a návrh usnesení uvedený v části VIII./2 tohoto
materiálu na straně 29.
6. Všechny plánované a schválené dotace mohou být sdruženým subjektům rozděleny pouze v případě jejich
obdržení z příslušných dotačních zdrojů. V případě, že RS ČSTV Jihlava neobdrží všechny plánované zdroje,
mohou být dotace kráceny, popř. nepřiděleny.
7. TJ, SK, které nesplní výše uvedené povinnosti vůči RS ČSTV Jihlava anebo se bez omluvy nezúčastní jednání
Valné hromady RS ČSTV Jihlava, neobdrží dotace z žádných zdrojů.
8. Delegáty na krajskou valnou hromadu KO ČUS Vysočina ve složení: Holub, Havlík, Doležal.
9. Změnu názvu Regionálního sdružení ČSTV Jihlava na nový název Jihlavská unie sportu.
10. Novelu stanov RS ČSTV Jihlava dle předloženého návrhu na str. 36 - 40.
Usnesení č. 2
Valná hromada Regionálního sdružení ČSTV Jihlava ukládá Výkonnému výboru RS ČSTV Jihlava:
1. Zajistit oznámení změny stanov Ministerstvu vnitra ČR
2. Zajistit potřebnou informovanost o změně názvu do vnějšího i vnitřního prostředí a učinit nezbytné právní a
administrativní a jiné úkony spojené se změnou názvu organizace.
3. Realizovat potřebné kroky pro to, aby RS ČSTV Jihlava vykonávalo činnost Servisního centra sportu pro
Jihlavsko tak, jak jej konstituuje ČSTV ve spolupráci s Českým olympijským výborem.
4. Udržovat a rozvíjet spolupráci mezi tělovýchovnými subjekty a samosprávami ve městech, městysích a
obcích našeho regionu.
5. Účinně spolupracovat s krajskou samosprávou, Krajským úřadem a komisí pro sport a volný čas Rady Kraje
Vysočina.
6. Spolupracovat s Krajskou organizací ČUS Kraje Vysočina a krajskými sportovními svazy.
7. Spolupracovat s VV ČSTV a podporovat snahy o další zviditelňování tělovýchovy a sportu.
Usnesení č. 3
Valná hromada Regionálního sdružení ČSTV Jihlava bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

Zprávu o hospodaření okresních sportovních svazů za rok 2012.
Zprávu o vyúčtování dotace kraje Vysočina za rok 2012.
Zprávu o inventarizaci.
Výsledky pasportizačního šetření RS ČSTV Jihlava.
Informace o stavu členské základny k 31. 12. 2012.

Usnesení č. 4
Valná hromada RS ČSTV Jihlava zvolila na období 2013 - 2016 za předsedu:

Ing. Holuba Vítězslava
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