PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS

K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE
e-mail: pko.cus@seznam.cz
IČO: 70926344
Bankovní spojení: Fio banka, a.s. Č.Ú.: 2701440729/2010

Zápis ze 13. VALNÉ HROMADY
PARDUBICKÉ KRAJSKÉ ORGANIZACE ČUS
která se uskutečnila dne 3. 10. 2019 od 17:00 hodin v Pardubicích,
v Restaurace Pod Vinicí - K Vinici 1901, 530 02 Pardubcie
Přítomno: 19 delegátů z 23 pozvaných za licencovaná regionální sdružení ČUS:
Chrudim – Čižinský, Krejcar, Blažek, Meloun, Štěňha
Pardubice – Krejčí, Hlobil, Majer, Živný
Svitavy – Kadlec, Fila, Štarman, Satrapová, Škranc
Ústí n./O. – Bäuchel, Knap, Ludvíková, Merta, Boštík
9 delegátů z 23 pozvaných za licencované krajské sportovní svazy:
atletika (Doskočil), fotbal (Gála), házená (Deml), judo (Šaroch),
krasobruslení (Blaťák), lední hokej (Martinec), lyžování (Kettner),
orientační běh (Zitka), stolní tenis (Štarman)
- omluveno: hokejbal, karate, tenis
- nepřítomno: baseball, biliár, cyklistika, florbal, kanoistika, kuželky, plavání,
softbal, sportovní gymnastika, šachy, volejbal
hosté, členové KR, členové RK: Jaroslav Čepčář (ekonom PKO ČUS),
Drahoslav Drábek (předseda RK PKO ČUS), Oldřich Bartošek (basketbal)
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení jednacího řádu
4. Volba pracovního předsednictva a volba mandátové komise, zapisovatele VH,
ověřovatele
5. Kontrola usnesení 12. VH PKO ČUS
6. Zpráva mandátové komise
7. Zpráva o činnosti KR od 12. VH PKO ČUS
8. Zpráva o hospodaření, návrh rozpočtu na rok 2020
9. Zpráva revizní komise
10. Diskuse k bodům 7, 8, 9
11. Různé
12. Usnesení VH
13. Závěr
Před započetím VH seznámila přítomné předsedkyně mandátové komise pí. Ludvíková s
účastí delegátů na VH a konstatovala, že 13. VH PKO ČUS je usnášeníschopná.
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1) Zahájení
Zahájení VH provedl Pavel Majer, který přivítal účastníky 13. VH PKO ČUS. Valná
hromada na návrh KR schválila řídícího VH a to Pavla Majera
2) Schválení programu
viz níže
3) Schválení jednacího řádu
viz níže
4) Volba pracovního předsednictva a volba mandátové komise, zapisovatele VH,
ověřovatele
Řídící VH provedl procedurální otázky a to:
a) schválení programu jednání 13. VH PKO ČUS - schváleno všemi delegáty VH
b) schválení jednacího řádu 13. VH PKO ČUS - schváleno všemi delegáty VH
c) volba pracovního předsednictva ve složení: p. Pavel Majer (předseda), p. Jaroslav Gála
a Mgr. Luboš Bäuchel; (dle jednacího řádu plní pracovní předsednictvo v průběhu VH
rovněž funkci návrhové komise) - zvoleno všemi delegáty VH
d) volba mandátové komise ve složení: pí. Marie Ludvíková (předsedkyně), Mgr. Karel
Štarman (stolní tenis), pí. Martina Krejčí (Pardubice) - zvoleno všemi delegáty VH
e) volba zapisovatele 13. VH PKO ČUS p. Čepčář, DiS. - zvoleno všemi delegáty VH
f) volba ověřovatele zápisu z VH p. Pavel Majer - zvoleno všemi delegáty VH
5) Kontrola usnesení 12. VH PKO ČUS
Předseda PKO ČUS Mgr. Luboš Bäuchel provedl kontrolu usnesení z minulé VH konané
10. 10. 2019, 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 13. VH PKO
ČUS.
Okresy: pozvaných 23, přítomno 19, což je 82,61 %
Svazy: pozvaných 23, přítomno 9, což je 39,13 %
Celkem: pozvaných 46, přítomno 28, což je 60,87 %
13. VH PKO ČUS je usnášeníschopná
VH vzala zprávu mandátové komise na vědomí
7) Zprávu o činnosti KR od 12. VH PKO ČUS
Mgr. Bäuchel přednesl 13. 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 – prosinec, únor, červen, září)
hospodaření KR
zprávy z činnosti Revizní komise
Krajská olympiáda a Atletický čtyřboj včetně rozpočtu (vyhlášení XVII. KODM
a XVI. ročníku AČ proběhlo 16. 9. 2019 v Pardubicích)
propozice XVIII. KODM a XVII. ročníku Atletického čtyřboje
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organizace vyhodnocení Nejúspěšnějších sportovců Pardubického kraje dne 12.
3. 2019 v KD Hronovická, Pardubice; a okresů ve spolupráci s agenturou Sport
Action, s.r.o.; poděkoval sponzorům (Pardubický kraj, město Pardubice, firma
Mach Litomyšl, H-centrum, Pivovar Hlinsko), vyhlášení budou pokračovat na
úrovni kraje a okresů i v roce 2020
kalendář významných akcí byl tvořen pro rok 2019, pro rok 2020 již nebude
zpracován
udělení tělovýchovných vyznamenání – pro TJ/SK a sportovní svazy
vzájemná informovanost
valná hromada ČUS v Nymburce
granty Pardubického kraje - podpora Nejúspěšnějších sportovců, KODM,
Atletického čtyřboje a podpora Okresních organizací ČUS
návrh na zavedení členského příspěvku pro sdružené sportovní svazy ve výši
1000,- Kč ročně (viz níže)
vymáhání částky ze soudního jednání s Východočeským tenisovým svazem (viz
níže)
granty MŠMT – „můj klub“, programy III, V a X, investiční program
jednání s představiteli kraje zejména s hejtmanem PK
účast na jednáních či akcích dle pozvání
vyhodnocení Nejúspěšnějších sportovců okresních organizací
vznik Národní sportovní agentury
poděkoval všem členům KR a sekretariátu za dobrou práci v uplynulém období
VH zprávu předsedy schvaluje.
-

8) Zprávu revizní komise
Předseda RK pan Drahoslav Drábek přednesl zprávu RK PKO ČUS. Ve své zprávě
zhodnotil činnost RK s tím, že RK se v nezměněném složení a průběžně provádí kontrolu
hospodaření a správnost účetnictví PKO ČUS. Kontrola roku 2018 a prvního pololetí
roku 2019 neshledala žádné závady. 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 2018 byl se
ziskem 150.200,- Kč. Delegáti VH byli rovněž seznámeni s návrhem rozpočtu na rok
2020.
a) 2018 – zisk 150,2 tisíc Kč
b) 2019 - plněno dle rozpočtu 2019
c) 2020 – schválen návrh rozpočtu
V tomto znění zprávu VH schválila.
10) Diskuse k bodům 7,8,9
Členské příspěvky – proběhlo hlasování ohledně zavedení členských příspěvků pro
sdružené subjekty (6 pro, 11 proti, zdrželo se 11)
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Pohledávka VČTS - proběhla diskuse ohledně možného vypořádání pohledávky vůči
Východočeskému tenisovému svazu
11) Různé
Vystoupil Radní pro sport Pardubického kraje René Živný. Informoval o kandidatuře
Pardubického kraje na pořádání Letní olympiády dětí a mládeže v roce 2023. Finance pro
PKO ČUS jsou v rozpočtu roku kraje na rok 2020 plánované ve stejné výši jako v roce
2019. Drobných změn dostály i dotační programy Pardubického kraje.
12) Usnesení VH
Předseda návrhové komise Pavel Majer přednesl návrh usnesení 13. VH PKO ČUS, které
je samostatně zpracováno a bylo jednomyslně delegáty VH schváleno.
13) Závěr
13. VH byla ukončena v 18:10 hodin.

Zapsal: Jaroslav Čepčář, DiS

Ověřil: Pavel Majer
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