
  
 

 

Zápis z 8. VALNÉ HROMADY 

PARDUBICKÉ KRAJSKÉ ORGANIZACE ČUS 
která se uskutečnila dne 18. 11. 2014 od 17:00 hodin v Pardubicích, 

v zasedací místnosti PKO ČUS č. 6 - K Vinici 1901 

 

Přítomno: 17 delegátů z 21 pozvaných za licencovaná regionální sdružení ČUS:  

 Chrudim – Čižinský, Blažek, Krejcar, Štěňha, Meloun  

 Pardubice – Hlobil, Studnička, Majer, Došelová, Herudek  

 Svitavy – Hnát, Jedlička, Kadlec  

 Ústí n./O. – Bäuchel, Knap, Ludvíková, Boštík  

10 delegátů z 21 pozvaných za licencovaná krajské sportovní svazy:  

 atletika (Doskočil), billiard (Kotil), florbal (Turay), fotbal (Voženílek),  

házená (Deml), judo (Novák), kanoistika (Roleček), orientační běh (Zitka), 

sportovní gymnastika (Zedníková), tenis (Chmelař) 

- nepřítomno: baseball, cyklistika, hokejbal, krasobruslení, kuželky, lední hokej, 

lyžování, softbal, stolní tenis, šachy, volejbal  

hosté, členové KR, členové RK: Jaroslav Čepčář (ekonom PKO ČUS), Jaroslav 

Gála (člen KR PKO ČUS), Jarmil Truhlář (místopředseda PKO ČUS), Petr 

Valenta (předseda RK PKO ČUS) 

Program:  

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Schválení jednacího řádu 

4. Volba pracovního předsednictva a volba mandátové komise a návrhové, zapisovatele 

VH, ověřovatele 

5. Kontrola usnesení 7. VH PKO ČUS 

6. Zpráva mandátové komise 

7. Zprávu o činnosti KR od 7. VH PKO ČUS 

8. Zprávu revizní komise 

9. Zprávu o hospodaření  

10. Diskuse k bodům 6,7,8 

11. Různé 

12. Usnesení VH 

13. Závěr 

 

Před započetím VH seznámil přítomné předseda mandátové komise p. Čepčář s účastí 

delegátů na VH a konstatoval, že 8. VH PKO ČUS je usnášeníschopná. 
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1) Zahájení  

Zahájení VH provedl předseda PKO ČUS Mgr. Bäuchel, který přivítal účastníky 8. VH.  

8.VH PKO ČUS na návrh KR schválila řídícího VH a to p. Chmelaře, který se ujal řízení 

VH. 

 

2) Schválení programu 

3) Schválení jednacího řádu 

4) Volba pracovního předsednictva a volba mandátové komise a návrhové, 

zapisovatele VH, ověřovatele  

Řídící VH provedl procedurální otázky a to: 

a) schválení programu jednání 8. VH PKO ČUS - schváleno všemi delegáty VH 

b) schválení jednacího řádu 8. VH PKO ČUS - schváleno všemi delegáty VH 

c) schválení pracovního předsednictva ve složení Mgr. Bäuchel, Majer a Chmelař - 

schváleno všemi delegáty VH 

d) schválení mandátové komise ve složení: Čepčář, DiS., p. Truhlář a Knap - schváleno 

všemi delegáty VH 

e) schválení návrhové komise ve složení: Bc. Kadlec, pp. Meloun a Zitka – schváleno 

všemi delegáty VH 

f) schválení zapisovatele 8. VH PKO ČUS Bc. Kadlece - schváleno všemi delegáty VH 

g) schválení ověřovatele zápisu z VH p. Majera - schváleno všemi delegáty VH 

 

5) Kontrola usnesení 7. VH PKO ČUS 

Předseda PKO ČUS Mgr. Bäuchel provedl kontrolu usnesení z minulé VH konané 1. 10. 

2013, sdělil VH, že usnesení je plněno průběžně. Dále VH seznámil s tím, že nebylo 

splněno usnesení v bodě vytvoření směrnice pro rozdělení finančních prostředků z 

důvodu, že finanční prostředky nebyly žádné doručeny, jinak usnesení bylo splněno. VH 

bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé VH. 

 

6) Zpráva mandátové komise 

Předseda mandátové komise Čepčář, DiS. přednesl zprávu u účasti na 8. VH PKO ČUS.  

Okresy: pozvaných 21, přítomno 17, což je 80,95% 

Svazy: pozvaných 21, přítomno 10, což je 47,62 % 

Celkem: pozvaných 42, přítomno 27, což je 64,28 % 

8.VH PKO ČUS je usnášeníschopná 

VH vzala zprávu mandátové komise na vědomí 

 

7) Zprávu o činnosti KR od 7. VH PKO ČUS 

Mgr. Bäuchel přednesl 8. VH PKO ČUS zprávu o činnosti KR PKO ČUS. Předseda PKO 

ČUS se ve své zprávě zaměřil zejména na tyto otázky: 

- kontrolu usnesení 

- hospodaření KR 

- rozpočet KR 

- Krajská olympiáda a Atletický čtyřboj včetně rozpočtu 

- propozice ke KO Atletickému čtyřboji 

- organizace Sportovce Pardubického kraje a okresů ve spolupráci s agenturou 

ČOK CZ 

- kalendář významných akcí 



- udělení tělovýchovných vyznamenání 

- příprava a realizace vnitřní směrnice 

- vzájemná informovanost 

- granty PK 

- soudní spory 

- jednání s představiteli kraje zejména s hejtmanem PK 

- všesportovní kolegium PK 

- projednání závěrů PKO ČUS 

- webové stránky PKO ČUS 

VH zprávu předsedy schvaluje. 

 

8) Zprávu revizní komise 

Pan Valenta přednesl zprávu RK PKO ČUS. Ve své zprávě zhodnotil činnost RK s tím, 

že RK se schází jednou za čtvrtletí, kde vypracovala statut RK a průběžně provádí 

kontrolu hospodaření a správnost účetnictví kontrolovaných subjektů. VH zprávu 

předsedy RK schvaluje. 

 

9) Zprávu o hospodaření  

Pan Čepčář, DiS. přednesl zprávu o hospodaření KR PKO ČUS. Ve své zprávě 

delegátům VH sdělil, že materiály týkající se hospodaření KR ČUS obdrželi před 

zahájením jednání VH. Informoval delegáty, že hospodářský výsledek v roce 2013 byl se 

ztrátou 74.300,- Kč. V roce 2014 je hospodářský výsledek dle plánovaného rozpočtu. Na 

základě podmětu k této zprávě ze strany delegátů s hlasem rozhodujícím byla tato zpráva 

přijata s tím, že do usnesení z VH se zpráva rozdělila na dvě části a to: 

a) 2013 – schodek 74,3 

b) 2014 – plněno dle rozpočtu 2014 

V tomto znění zprávu VH schválila. 

 

10) Diskuse k bodům 6,7,8 

Pan Novák (judo) se ve svém diskusním příspěvku zabýval rozdělením finančních 

prostředků a navrhl přijmout směrnici k rozdělení finančních prostředků, i když v 

současné době žádné nejsou k dispozici. 

Pan Kotil (billiard) se ve svém diskusním příspěvku zabýval výchovou mládeže pro sport 

zejména na školách, strukturou sportu a motivací ke sportování. 

Pan Chmelař (tenis) ve svém diskusním příspěvku zhodnotil účast dětí a mládeže na 

krajských olympiádách, sportování na školách a podpora sportu ze stran měst. 

Pan Studnička (Pardubice) ve svém příspěvku vznesl dotaz, co sportovnímu prostředí 

přinesla změna názvu z ČSTV na ČUS, jak fungují nově zvolené orgány, ale dále se 

zabýval rekonstrukcí sportovního areálu v Nymburku a financování sportu z hazardu. 

Pan Majer (Pardubice) reagoval na příspěvek p. Studničky s tím, že Nymburk změnil 

majitele a vlastnická práva k celému areálu má nová společnost, která získala investice do 

celého areálu. 

Pan Knap (Ústí nad Orlicí) se ve svém příspěvku zabýval majetkem ČUS, financováním 

sportu a investicemi do základních článků, tedy okresů, které jsou na velmi nízké úrovni. 



Ing. Herudek (Pardubice) se ve svém příspěvku zabýval financováním sportu jako celku. 

Řídící VH p. Chmelař diskusi ukončil.  

 

11) Různé 

 

12) Usnesení VH 

Předseda návrhové komise Bc. Kadlec přednesl návrh usnesení 8. VH PKO ČUS, které je 

samostatně zpracováno a bylo jednomyslně delegáty VH schváleno.  

 

13) Závěr 

8.VH byla ukončena v 18:45 hodin. 

 

     

Zapsal: Bc. Antonín Kadlec 


