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Zápis z 11. VALNÉ HROMADY 

PARDUBICKÉ KRAJSKÉ ORGANIZACE ČUS 
která se uskutečnila dne 26. 9. 2017 od 17:00 hodin v Pardubicích, 

v Restaurace Pod Vinicí - K Vinici 1901, 530 02 Pardubcie 

 

Přítomno: 20 delegátů z 21 pozvaných za licencovaná regionální sdružení ČUS:  

 Chrudim – Čižinský, Krejcar, Blažek, Hamsa, Meloun 

 Pardubice – Krejčí, Studnička, Hlobil, Majer, Živný  

 Svitavy – Jedlička, Satrapová, Kadlec, Běťáková, Škranc  

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

10 delegátů z 21 pozvaných za licencované krajské sportovní svazy:  

 atletika (Doskočil), florbal (Turay), fotbal (Voženílek), házená (Deml),  

 hokejbal  (Komárek), judo (Návka), krasobruslení (Blaťák),  

 lední hokej (Martinec), orientační běh (Klimpl), volejbal (Pavlíček) 

- omluveno: sportovní gymnastika, stolní tenis  

- nepřítomno: baseball, biliár, cyklistika, kanoistika, kuželky, lyžování, softbal, 

šachy, tenis  

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

Drahoslav Drábek (kandidát do RK PKO ČUS), Oldřich Bartošek (basketbal), 

Brigita Stloukalová (plavání) 

Program:  

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Schválení jednacího a volebního řádu 

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

zapisovatele VH, ověřovatele 

5. Kontrola usnesení 10. VH PKO ČUS 

6. Zpráva mandátové komise 

7. Zpráva o činnosti KR od 10. VH PKO ČUS 

8. Zpráva o hospodaření, návrh rozpočtu na rok 2018  

9. Zpráva revizní komise 

10. Diskuse k bodům 7, 8, 9 

11. Volby - Předsedy, Krajské rady, Revizní komise 

12. Přestávka 

13. Zpráva volební komise 

14. Různé 

15. Usnesení VH 

16. Závěr 
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Před započetím VH seznámila přítomné předsedkyně mandátové komise pí. Ludvíková s 

účastí delegátů na VH a konstatovala, že 11. VH PKO ČUS je usnášeníschopná. 

 

1) Zahájení  

Zahájení VH provedl předseda Ing. Klimpl, který přivítal účastníky 11. VH PKO ČUS. 

Valná hromada na návrh KR schválila řídícího VH a to Ing. Klimpla. 

 

2) Schválení programu 

Navržený program byl schválen všemi delegáty VH. 

 

3) Schválení jednacího a volebního řádu 

viz níže 

 

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

zapisovatele VH, ověřovatele  

 

Řídící VH provedl procedurální otázky a to: 

a) schválení programu jednání 11. VH PKO ČUS - schváleno všemi delegáty VH 

b) schválení jednacího řádu 11. VH PKO ČUS - schváleno všemi delegáty VH 

c) schválení volebního řádu 11. VH PKO ČUS – schváleno všemi delegáty VH  

d) volba pracovního předsednictva ve složení: Ing. Klimpl (předseda), p. Živný a Mgr. 

Bäuchel; (dle volebního řádu plní pracovní předsednictvo v průběhu VH rovněž funkci 

návrhové komise)  - zvoleno všemi delegáty VH 

e) volba mandátové komise ve složení: pí. Ludvíková (předsedkyně), pí. Běťáková 

a p. Turay - zvoleno všemi delegáty VH 

f) volba volební komise ve složení: Ing. Blaťák (předseda), p. Hamsa, p. Jedlička - 

zvoleno všemi delegáty VH 

g) volba zapisovatele 11. VH PKO ČUS p. Čepčář, DiS. - zvoleno všemi delegáty VH 

h) volba ověřovatele zápisu z VH p. Majer - zvoleno všemi delegáty VH 

 

5) Kontrola usnesení 10. VH PKO ČUS 

Předseda PKO ČUS Mgr. Bäuchel provedl kontrolu usnesení z minulé VH konané 15. 11. 

2016, sdělil VH, že usnesení je plněno průběžně. VH bere na vědomí kontrolu usnesení 

z minulé VH. 

 

6) Zpráva mandátové komise 

Předsedkyně mandátové komise pí. Ludvíková přednesla zprávu u účasti na 11. VH PKO 

ČUS.  

Okresy: pozvaných 21, přítomno 20, což je 95,24 % 

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

Celkem: pozvaných 42, přítomno 30, což je 71,43 % 

11. VH PKO ČUS je usnášeníschopná 

VH vzala zprávu mandátové komise na vědomí 

 

7) Zprávu o činnosti KR od 10. VH PKO ČUS 

Mgr. Bäuchel přednesl 11. VH PKO ČUS zprávu o činnosti KR PKO ČUS. Předseda 

PKO ČUS se ve své zprávě zaměřil zejména na tyto otázky: 

- schůzová činnost KR PKO (běžně 4x ročně) 
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- hospodaření KR 

- rozpočet KR - zprávy z činnosti Revizní komise 

- Krajská olympiáda a Atletický čtyřboj včetně rozpočtu (vyhlášení 14. 9. 2017 

v Ústí nad Orlicí) 

- propozice ke KO Atletickému čtyřboji 

- organizace vyhodnocení Nejúspěšnějších sportovců Pardubického kraje dne 13. 

3. 2017 v KD Hronovická, Pardubice; a okresů ve spolupráci s agenturou Sport 

Action, s.r.o.,  

- kalendář významných akcí 

- udělení tělovýchovných vyznamenání 

- vzájemná informovanost 

- grantové programy Pardubického kraje 

- granty MŠMT - zvláště programy VIII a IV 

- soudní spory – jediný soudní spor o zrušení platnosti VH v Východočeským 

tenisovým svazem 

- jednání s představiteli kraje zejména s hejtmanem PK 

- všesportovní kolegium PK 

- účast na jednáních či akcích dle pozvání 

- poděkoval všem členům KR a sekretariátu za dobrou práci v uplynulém období 

VH zprávu předsedy schvaluje. 

 

8) 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 2016 byl se 

ziskem 191.600,- Kč. V roce 2017 byl vzhledem k navýšení dotace z programu III 

MŠMT přednesen návrh na úpravu rozpočtu. Delegáti VH byli rovněž seznámeni s 

návrhem rozpočtu na rok 2018. 

a) 2016 – zisk 191,6 tisíc Kč 

b) 2017 – schválena úprava rozpočtu 

c) 2018 – schválen návrh rozpočtu 

V tomto znění zprávu VH schválila. 

 

9) Zprávu revizní komise 

Ing. Blažek přednesl zprávu RK PKO ČUS. Ve své zprávě zhodnotil činnost RK s tím, že 

RK se schází jednou za čtvrtletí a průběžně provádí kontrolu hospodaření a správnost 

účetnictví PKO ČUS vždy za ukončené čtvrtletí. VH zprávu předsedy RK schvaluje. 

 

10) Diskuse k bodům 7,8,9 
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11) Volby - Předsedy, Krajské rady, Revizní komise 

Volební komise pod vedením předsedajícího VH Ing. Klimpla zahájila volební bod 

představením kandidujících na jednotlivé pozice.  

Pro post předsedy PKO kandidoval jeden zájemce, který dostal prostor pro představení 

své kandidatury:  

 Luboš Bäuchel – dosavadní předseda PKO ČUS byl navržen regionálním 

sdružením ČUS Ústí nad Orlicí. Ve své řeči zmínil zlepšené financování 

okresních sdružení, zde vyzdvihl i úlohu Pardubického kraje. 

 

Volební komise navrhla provést volbu předsedy PKO aklamací, což delegáti VH 

schválili. V samotné volbě pak byl počtem 30 hlasů zvolen předsedou PKO ČUS 

Mgr. Luboš Bäuchel.  

 

S ohledem na čtyřčlennou kandidátku do KR PKO ČUS jak v za komoru regionů, tak za 

komoru krajských sportovních svazů navrhla volební komise provést rovněž volbu 

aklamací.  

Delegáti následně zvolili do KR PKO ČUS tyto členy:  

- za komoru regionů: Vojtěch Čižinský (19 pro, 1 se zdržel – Vojtěch Čižinský), 

Pavel Majer (20 hlasů), Bc. Antonín Kadlec (20 hlasů), Miroslav Knap (19 

pro, 1 se zdržel – Miroslav Knap) 

- za komoru krajských sportovních svazů: Jaroslav Gála (10 hlasů), Ing. Petr 

Klimpl (10 hlasů), Mgr. Martin Komárek (10 hlasů), Vladimír Martinec (10 

hlasů) 

Následovala volba členů Revizní komise PKO ČUS, která probíhala tajnou volbou na 

předpřipravené volební lístky se společným hlasováním zástupců regionálních sdružení a 

krajských svazů.  

 

12) Přestávka 

 

13) Zpráva volební komise 

Předseda volební komise Ing. Blaťák seznámil přítomné s výsledky voleb do Revizní 

komise: 

Ing. Josef Blažek – zvolen 26/30  

Arnošt Dostál – zvolen 21/30  

Drahoslav Drábek – zvolen 21/30  

Jaroslav Deml – nezvolen – 9/30  

Pavel Studnička – nezvolen – 8/30  

Ing. Petr Makrlík – nezvolen –1/30  

 

14) Různé 

Předsedkyně Krajského svazu ČSPS – Pardubický kraj představila nově vzniklý svaz, 

který žádá o přijetí mezi členské svazy PKO ČUS. 

Krajský radní René Živný seznámil přítomné s podporou Pardubického kraje do sportu, 

plánovanou zimní olympiádou dětí a mládeže, která bude probíhat v Pardubickém kraji. 
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15) Usnesení VH 

Předseda návrhové komise Mgr. Bäuchel přednesl návrh usnesení 11. VH PKO ČUS, 

které je samostatně zpracováno a bylo jednomyslně delegáty VH schváleno.  

 

16) Závěr 

11. VH byla ukončena v 18:00 hodin. 

 

     

 

Zapsal: Jaroslav Čepčář, DiS Ověřil:  Pavel Majer 

   


