
Moravskoslezská krajská organizace čUS
Vítkovlcká 3083 | L, 7 02 oo ostrava

Tel.: 596 625756, tel. 596 635 195, E-mail: mskraj.cus@volny.cz

zÁPl5

z 15' valné hromady Ms Ko ČUs, která se'uskiltečnila dne 25.5.zot6 od 15'30 hod. vzasedací
místnosti ČsAD ostrava, Vítkovická 3083/1, ostrava.

Přítomni: 24 zástupců os ČUs ( viz. prezenční listina )

24 zástupců členských sportovních svazů (viz' prezenční listina )

5 hostů (viz. prezenčnílistina)

Sekretariát SCS: JiříVlček - referent Ms Ko ČUs
Dáša Němcová _ ekonom MS Ko ČUs

Program: 1''Zahájení
2. Schváleníjednacího řádu L5' VH Ms Ko ČUs
3. Schválení programu jednání
4' Volba pracovního předsednictva, mandátové, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
5'Zpráva o činnosti krajské rady MS Ko ČUs odL4. VH vč. celkové činnosti MS

Ko ČUs
6. Zpráva mandátové komise
7.\práva revizníkomise Ms Ko Čus za uplynulé hodnocené období
8'Zpráva o hospodaření MS Ko ČUs - čerpánírozpočtu za rok2oL5 a návrh

rozpočtu Ms Ko Čus na r.2OL6
9. Rozprava
L0. Zpr áv a návrhové kom ise

1'L'Závěr

AD 1: Zaháiení
Jednání 15. VH Ms Ko ČUS zahájil a řídil VH Jiří Vlček, místopředseda MS Ko ČUS a to na

základě pověření KR

AD2: Schválení iednacího řádu 15. VH MS Ko čUS
Delegáti VH schválili předložený písemný návrh jednacího řádu 1-5. VH Ms Ko ČUs
s ch v á l e n o (48 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

AD 3: Schválení programu iednání
Dále delegáti schválilijednohlasně program jednání 15. VH MS Ko ČUs



AD 4: Volba pracovního předsednictva. mandátové komise. zapisovatel a ověřovatelé zápisu

Na návrh krajské rady byli do pracovního předsednictva navržení:

předsedající 15. VH Ms Ko Čus _ JiříVlček
předseda Ms Ko Čus _ Karol Kafka
místopředseda MS Ko ČUs - Ján Ur:bán

člen KR Ms Ko Čus - JUDr' Rostislav Neuvirt

Mandátová komise:
za okresnísdružení_ Milan Klívar (KA)

za okr. sdružení- Šárka Gerecká. (oP)
za členské svazy _ lng. Jiří Bobek (jachting)

za členské svazy _ lng. Dušan Rundt (volejbal)

Zapisovatel a ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel : JiříVlček, referent scs MS Ko ČUs
ověřovatelé: Karol Kafka (za krajské svazy) a JUDr. Rostislav Neuvirt (za os Čus)

Členové pracovního předsednictva působí rovněž jako návrhová komise.
Pracovní předsednictvo, mandátová komise, zapisovatel a ověřovatelé zápisu
byly přítomnými delegáty zvoleni jednohlasně.

AD 5: zpráva o činnosti kraiské radv Ms Ko čUs od 14. VH Ms Ko čUs. vč.
celkové činnosti MS Ko čUS a plnění usnesení
7práva o celkové činnosti Ms Ko Čus od 1"4. VH Ms Ko Čus uyla účastníkům Valné
hromady předložena písemně v materiálech na VH, které obdrželi delegáti v dostatečném
časovém předstihu. Úvodníslovo k této zprávě přednesl Karol Kafka, předseda Ms KoČUs
který ve svém vystoupení informoval delegáty VH o činnosti krajské rady za hodnocené
období.
Podrobná písemná zpráva úvodního slova ke zprávě o celkové činnosti
krajské rady za hodnocené obdobíod 14. VH Ms Ko ČUs je založena v protokolu
z valné hromady a archivována na pracovišti SCS Ms Ko čUs.

Delegáti přijali k tomuto bodu usneseníve kterém jednohlasně schválili zprávu o činnosti
krajské rady MS Ko ČUs za obdobíod 14. VH Ms Ko ČUs, vč. celkové činnosti Ms Ko
Čus a plněníusnesení'
s ch v á l e n o (48 pro, 0 proti, 0 se zdržel)



AD 6: Zpráva mandátové komise
Zprávu mandátové komise předneslčlen komise lng. JiříBobek.
Mandátová komise konstatovala, že na 15.VH Ms Ko čus bylo řádně písemně
pozváno:
30 delegátů okr. sdruž. Čsw a 30 delegátů členských sportovních svazů'
Mandátová komise po ověřeníkonstatovala, že na 14. VH Ms Ko Čus bylo přítomno:
24 delegátů okr' sdruž. Čus a 24 delegátů členských sportovních svazů, cožčiní80%
s tím, že L5. VH Ms Ko Čus je schopná usnášet se.
Dále byli na 15. VH Ms Ko ČUs přítomno 5 hostů a 2 pracovníci pracoviště scs Ms Ko
Čus'
DelegátiVH vzali na vědomí zprávu mandátové komise o účasti delegátů na 15. VH Ms Ko
Čus.

AD 7: Zpráva o činnosti revizní komise MS Ko čUS od 14. VH MS Ko čUS
Zpráva o činnosti revizní komise za uplynulé hodnocené obdobíod L4. VH Ms Ko ČUs
byla všem Účastníkům 1-5' VH Ms Ko Čus předložena písemňě v materiálech na VH, které
obdrŽeli delegáti v dostatečném předstihu. Doplnění zprávy ústníformou přednesl její
předseda Ladislav Kreisel'
Písemná zpráva o činnosti revizníkomíse za uplynulé hodnocené obdobíje
založena v protokolu z valné hromady a archivována na pracovišti SCS Ms Ko čUs'
Delegáti VH na základě hlasováníschválili zprávu revízníkomise za hodnocené období
s ch v á l e n o (48 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

AD 8: Zpráva o hospodaření MS Ko čUS - čerpání rozpočtu za rok 2015. návrh rozpočtu
MS Ko čUS na r. 2016
Hospodaření krajské organizace V roce 2015 skončilo se záporným hospodářským
výsledkem ve výši _ Lo4 926,73 Kč. (středisko MS Ko Čus a střediska jednotlivých

sportovních svazů -viz. příloha výkazzisku a ztrát). Středisko Ms Ko ČUS skončilo se
záporným hospodářským výsledkem Ve výši sa 756,73 Kč a bude kryto z fondu jmění MS
Ko ČUs.
Návrh rozpočtu Ms Ko Čus na r.201'6 - rozhodnutím 33. VH ČUs ze dne 23.4.2aI6
byla schválena v kapitole společné zdroje částka 700 000,- Kč pro krajské organizace.
Proto tak jako v loňském roce bude přistoupeno ke spolufinancování provozních
nákladů Ms Ko ČUs formou vícezdrojového financovánía to podílem krajských
sportovních svazů a finančními prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje'

Rozpočet na r'2016 je navrhován jako vyrovnaný.



Delegátivalné hromady na základě hlasováníschválili ročnízávěrku za rok 2015, vč.
záporného hospodářského výsledku hospodaření za rok 20].5, který činil ztrátu ve výši
Io4926,73 Kč a rovněž schválilikrytízáporného hospodářského výsledku u střediska MS
Ko čUs za rok 2015 ve výši_ 84756,43 Kč, hospodářský výsledek bude kryt z fondu jmění
Ms Ko Čus, dále delegáti VH schválili přeúčtováníposkytnutých finančních prostředků
ve výši I59 289,37 Kč z účtu 368 na účet 901 (vlastníjmění).
VdalšíčástijednáníVHschválili delegáti předloženýnávrhrozpočtuMsKoČusna r.201'6'
s ch v á le n o (47 pro, 0 proti, L se zdržel)

AD 9: Rozprava
V rozpravě vystoupilo 5 delegátů Valné hromady.

Miroslav Novák, hejtman MS kraje - přijatá koncepce sportu - Program podpory sportu a

pohybových aktivit občanů MS kraje a její naplňováníve věci finančních
prostředků
konkrétní podpora sportu v MS kraji v letošním roce - 130,0 mil. Kč

podpora významných sportovních akcíuspořádaných na území MS kraje
Mgr. Věra Palková , náměstkyně hejtmana - podpora sportu v rámci MS kraje ze strany

krajského úřadu, spolupráce s MS Ko Čus - Hry oDM a anketa Sportovec
MS kraje

lng. Marek Hájek, VV ČUs - financování sportu v ČUs, poděkovánívedení MS kraje za

spolupráci a poskytovánífinančních prostředků v rámci sportovních
aktivit v rámci kraje

lng. Martin Hynek (tenis)- podáníinformacío soutěžích pořádaných tenisovým svazem na

území MS kraje, informace o dosaženíúspěchů v rámcitenisových
aktivit, poděkovánívedení MS kraje za poskytnutou finanční
podporu na tenisové akce

JiříVlček - informace o spolupráci s vedením MS kraje vč. sportovního oddělení MS kraje
při zajišťování sportu v kraji, srovnání a poukázání na poskytování finančních
prostředků v minulém období a v současně době, ocenění navýšenífinancí
z rozpočtu MS kraje v současné době

AD 10: Návrh na usnesení 15.Valné hromadv MS Ko čUS
S rekapitulacíschválených usnesení]-5. VH Ms Ko ČUs seznámilJiříVlček, přijaté
usnesenínabyly platnosti při projednáváníjednotlivých bodů programu jednáníVH, kdy
pro přijetí usnesení hlasovala nadpoloviční většina přítomných delegátů okresních
sdruŽenía delegátů členských sportovních svazů s hlasem rozhodujícím.
Usnesení tvoří přílohu tohoto zápisu.



AD 11. Závěr
lávěr 15. VH Ms Ko Čus provedl řídicívalné hromady JiříVlček.

Poděkoval zejména delegátům VH za lobrovolnou prácive prospěch sportu v rámci MS
kraji, rovněž poděkovalvšem přítomným za účast na valné hromadě a popřál hezkou
dovolenou a mnoho úspěchů v další čin:ncjsti při rozvoji sportu v Moravskoslezském kraji.

Zasedáníbylo ukonč'eno v 16.4o hod.

Zapsal: Jiří Vlček

ověřili: Karol Kafka
iUDr. Rostislav Neuvirt



Usnesení
z 15. valné hromady Moravskoslezské krajské organizace čUS

konané dne 25. 5. 2016 v ostravě

15. va!ná hromada MS Ko čUS

bere na vědomí:

L. Statistiku členské základny Moravskóslezské krajské organizace Čus za rok 2015
2. Zprávu mandátové komise 15. VH Ms Ko Čus o účastí delegátů na ].5. VH Ms Ko

Čus

schvaluje :

1. Zprávu o celkové činnosti Ms Ko Čus od 14. VH Ms Ko Čus vč. plnění usnesení a
doplněnou o-zprávu o činnosti krajské rady přednesenou předsedou
p. Karolem Kafkou

2. Zprávu revizní komise Ms Ko Čus za období od 14. VH Ms Ko Čus ve. ústního
doplnění p. Ladislavem Kreislem, předsedou revizní komise

3. Ročnízávěrku za rok 2oL5, vč. výsledku hospodařeníza rok 20]-5, který činil ztrátu ve
výši L04 926,73 Kč a krytí záporného hospodářského výsledku u střediska MS Ko ČUs
ve výši _84756,43 Kč z fondu jměníMs Ko ČUs

4. Přeúčtování poskytnutých finančních prostředků ve výši L59 289,37 Kč z účtu 368 na

účet 901 (vlastní jmění)

5. Rozpočet Ms Ko Čus na rok 2016

ukládá:

7' Zapracovat připomínky a podněty delegátů 15. VH Ms Ko Čus do činnosti krajské
rady

ostravě 25.5' 201'6

Návrhová komise:

Karol Kafka

JiříVlček

Jan Urban

JUDr. Rostislav Neuvirt


