Krajský svaz ČSOS Vysočina

ZÁPIS A USNESENÍ
z jednání valné hromady (dále jen VH) konané dne 21. 11. 2019 v Havlíčkově Brodě.
Jednání VH bylo zahájeno v 17:00 hodin. Jednání řídil Zdeněk Kopecký podle schváleného programu.
Počet delegátů s hlasovacím právem byl stanoven podle počtu registrovaných sportovců OB v klubech:
BZR - 1
CTB - 2
JHB - 2
OSN - 3
PZR - 3
RUZ - 2
SJI - 4
TRT - 1
TTR - 3
ZHR - 1
Celkem stanoveno 22 delegátů s hlasovacím právem.
Přítomno 20 delegátů s hlasovacím právem – viz prezenční listina. VH je usnášeníschopná.
1.

VH vzala na vědomí zprávu Petra Kaňáka o hospodaření Krajského svazu ČSOS Vysočina (dále jen KS)
v roce 2019. (všichni PRO)

2.

VH schválila výsledek hospodaření za rok 2018 ve výši plus 22.958,61 Kč a stav peněžních prostředků
k 1. 1. 2019 ve výši 300.707,64 Kč. (všichni PRO)

3.

VH vzala na vědomí zprávu Petra Kaňáka o hospodaření Krajského centra talentované mládeže
v orientačním běhu v roce 2019. (všichni PRO)

4.

VH vzala na vědomí zprávu Aleše Petráčka o činnosti Krajského centra talentované mládeže
v orientačním běhu v roce 2019 organizovaném při Sportovním klubu OK Jihlava, z. s. a ocenila přínos
KCTM pro rozvoj orientačního běhu v Kraji Vysočina. (všichni PRO)

5.

VH schválila pokračování činnosti Krajského centra talentované mládeže v orientačním běhu v rámci
Sportovního klubu OK Jihlava, z. s. (všichni PRO)

6.

VH vzala na vědomí zprávu Petra Kaňáka o hospodaření Sportovního centra dětí v roce 2019. (všichni
PRO)

7.

VH vzala na vědomí zprávu Pavla Nechanického o poskytování, používání a údržbě sady SPORTident
v roce 2019. (všichni PRO)

8.

VH vzala na vědomí zprávu Petra Kaňáka o hospodaření účetní jednotky sady SPORTident v roce 2019
podle analytické evidence v účetnictví. (všichni PRO)

9.

VH schválila změnu Pravidel poskytování a používání sad SPORTident včetně ceníku úhrad. (14 PRO, 5
PROTI, 1 ZDRŽEL se)
V návaznosti na povinnost pořádajícího subjektu závodů soutěží Oblasti Vysočina nastavit na všech
závodech v roce 2020 označovací jednotky SPORTident do režimu bezdotykového ražení BEACON byla
navržena přiměřená změna ceníku úhrad, aby byly pokryty náklady na zvýšené opotřebení baterií. Dále
byly upřesněny některé formulace pravidel. Návrh přednesl a odůvodnil Pavel Nechanický. Text
navržených změn Pravidel obdrželi všichni delegáti VH 5 dní před jejím jednáním.

10. VH schválila odměnu ve výši 3.000 Kč Pavlu Nechanickému za správu a údržbu sady SPORTident v roce
2019. (všichni PRO)
11. Krajský kartograf Petr Mareček se jednání VH nezúčastnil, jeho informace nebyly podány.
12. VH vzala na vědomí zprávu předsedkyně komise pro Přebor škol KS Evy Voborníkové přednesenou
v zastoupení Alenou Voborníkovou o závodech dvou okresních kol (HB a ZR) a krajského kola v roce
2019 a o přípravě termínové listiny přeboru škol v roce 2020. (všichni PRO)
13. VH schválila odměnu ve výši 1.000 Kč Dominiku Frýbovi za správu webových stránek v roce 2019.
(všichni PRO)

14. VH schválila odměnu ve výši 1.500 Kč Františku Koumarovi za zpracování výsledků soutěží Ligy Vysočiny
v roce 2019. (všichni PRO)
15. VH zvolila Zdeňka Kopeckého (SJI) delegátem za KS na Valnou hromadu ČSOS konanou dne 7. 12. 2019
v Brně. (všichni PRO)
16. Zdeněk Kopecký informoval o každoroční dotaci Kraje Vysočina Všesportovnímu kolegiu Kraje Vysočina
ve výši 4,2 miliónu Kč na podporu sportování mládeže, přičemž 400 tisíc Kč z této částky se rozděluje
fixně stejnou částkou na všechny organizace sdružené ve všesportovním kolegiu a zbývajících 3,8
milionu Kč se těmto organizacím rozděluje podle počtu členů z řad dětí a mládeže v jednotlivých
organizacích. V průměru vychází částka 100 Kč na člena do 18 let. Česká unie sportu tyto prostředky
rozděluje přes okresní sdružení (nebo unii) sportů v jednotlivých okresech – podmínkou je být členem
tohoto sdružení. Informace o Všesportovním kolegiu Kraje Vysočina a okresních sdruženích (nebo unií)
sportů jsou na
http://www.sportvysocina.cz/vsesportovni-kolegium-kraje-vysocina
17. Zdeněk Kopecký informoval o poskytování dotace Krajem Vysočina na pořádání mistrovství ČR, Evropy,
světa a světového poháru ve sportovních disciplínách a dotace na účast na mistrovství Evropy a světa
ve sportovních disciplínách na základě pravidel schválených Radou Kraje Vysočina. Při splnění podmínek
těchto pravidel žadatel dotaci obdrží, pokud nedošlo k vyčerpání schváleného celkového ročního limitu,
a proto je nutné požádat o dotaci co nejdříve začátkem roku. Podrobnější informace na
https://www.kr-vysocina.cz/financovani/ds-300659/p1=25381
Dále informoval o předpokládaných grantových programech Fondu Vysočina v roce 2019 – Sportujeme,
Jednorázové akce a Sportoviště. Na rozdíl od dotací jsou zde žadateli předkládány ve stanoveném
termínu projekty, které musí být v souladu s vyhlášeným programem. Projekty jsou bodově ohodnoceny
a podle obdržených bodů se vytvoří pořadí projektů, kterým se přidělují finanční prostředky do
vyčerpání schváleného limitu. Podrobnější informace na
https://www.fondvysociny.cz/dotace
18. V anketě Sportovec Kraje Vysočina 2018 zvítězil v kategorii sportovec junior – chlapci Šimon Mareček
(orientační běh, člen SK OS Nové Město na Moravě), sportovní výsledky: Mistrovství Evropy dorostu
(Bulharsko) sprint - 2. místo, Mistrovství Evropy dorostu (Bulharsko) štafety - 1. místo, Anketa ČSOS o
nejlepšího orientačního běžce 2018 - 1. místo v kategorii dorost, Mistrovství České republiky ve sprintu 2. místo, Mistrovství České republiky na krátké trati - 2. místo.
V rámci prezentace orientačních sportů je potřebné i v dalším ročníku ankety Sportovec Kraje Vysočina
2019 navrhnout do konce ledna nejlepší závodníky z klubů.
19. Zdeněk Kopecký vyhlásil požadavek na nového (nebo dalšího) webmastera, správce webu Krajského
svazu ČSOS Vysočina a Oblasti Vysočina sekce OB. Zájemci ať se přihlásí u předsedy KS.
Jednání VH bylo ukončeno ve 21:00 hodin.
21. 11. 2019
Zapsal: Zdeněk Kopecký

