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                           OLOMOUCKÁ  KRAJSKÁ  ORGANIZACE  ČUS  

Na střelnici 1337/41 , Olomouc  

  

                                                                              ZÁPIS č.6  

                             ze zasedání Krajské rady OLKO ČUS, konané dne 8.2.2022 v Olomouci.  

  

Přítomni:    D.ALEŠ, J.NOVÁK, J.ODSTRČILÍK, B.VYKOUPIL, O.KADĚRKA, B.KRÁTKÝ, L.ŽÁK,    

                     J.TRUNDA  

Omluveni:  J.KALINA, D.DOČKAL, V.MACHARÁČEK                                                                                            

Hosté:        V.ŠIMÍČEK, I.KUBA  

 
  

Zasedání zahájil v 13,00 p. David Aleš  

  

Program: 1.   Kontrola a schválení zápisu č.5 ze dne 1.12.2021  

            2.   Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých schůzí KR OLKO ČUS  

                  3.   Hospodaření OLKO ČUS za rok 2021  

            4.   Návrh rozpočtu OLKO ČUS na rok 2022                                                                                            

5. Návrh na svolání VH OLKO ČUS+seznam podkladových mater. pro jednání VH OLKO ČUS     

6. Interní grant OLKO ČUS 2022     

7. Informace o přípravách 10.LODM   

8. Aktuální informace členů KR   

9. Různé  

10. Závěr  

 

K bodům č.3, 4, 5 a 6 byly připraveny písemné materiály. Program zasedání byl schválen.  

  

Ad 1:Kontrola a schválení zápisu č.5 ze dne 1.12.2021  

Zápis byl bez doplňků a připomínek schválen.  

  

Ad 2:Kontrola plnění úkolů a usnesení  

Usnesení č.12 –  (hospodaření OLKO ČUS za 1-11/2021)                                                        - splněno  

   Usnesení č.13 –  (termíny jednání OLKO ČUS na rok 2022)                                                    - splněno  

Usnesení č.14 –  (plán jednání OLKO ČUS na 1.pololetí 2022)                                                - splněno 

Usnesení č.15 –  (zpráva o čerpání fin. prostředků z Interního grantu OLKO ČUS 2021)        - splněno  

  

Ad 3:Hospodaření OLKO ČUS za rok 2021  

K tomuto bodu jednání byly předloženy písemné materiály – hospodaření kanceláře OLKO ČUS a hospodaření 

sdružených sportovních svazů OLKO ČUS. Hospodářský výsledek kanceláře OLKO ČUS za rok 2021 činní 

+158 37,-Kč a hospodářský výsledek sdružených krajských sportovních svazů OLKO ČUS za rok 2021 činní 

+67 330,-Kč.  

  

Usnesení č.16:  KR OLKO ČUS schvaluje hospodaření OLKO ČUS za rok 2021 a současně                            

bere na vědomí hospodaření krajských  sportovních svazů za rok 2021. Návrh na                           

vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 bude předložen 21.VH OLKO ČUS                             

v následujícím znění:   

Hospodářský výsledek OLKO ČUS za rok 2021 bude převeden do nerozděleného zisku                                 

a neuhrazené ztráty kanceláře OLKO ČUS.  
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Ad 4: Návrh rozpočtu OLKO ČUS na rok 2022  

Předseda ekonomické komise OLKO ČUS p.Odstrčilík předložil KR OLKO ČUS písemný materiál s návrhem 

rozpočtu společných výdajů OLKO ČUS na rok 2022 a na období 1-4/2022. Ve svém komentáři k rozpočtu  

odůvodnil jak příjmové, tak i výdajové položky s konstatováním, že rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. 

Předložený návrh rozpočtu KR OLKO ČUS schválila.   

  

Usnesení č.17: KR OLKO ČUS schvaluje návrh rozpočtu společných výdajů OLKO ČUS na rok 2022,                            

s tím že takto bude předložen 21.VH OLKO ČUS   

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Ad.5: Návrh na svolání VH OLKO ČUS+seznam podkladových materiálů pro jednání VH OLKO ČUS    

K tomuto bodu jednání předložil předseda OLKO ČUS p. Aleš písemný materiál s návrhem na svolání 21.VH 

OLKO ČUS na den 24.5.2022 v Hesperia Hotelu v Olomouci.  

  

Usnesení č.18: KR OLKO ČUS schvaluje svolání 21.VH OLKO ČUS dle předloženého materiálu na den                            

24.5.2022 do Olomouce   

                                                                                                                                 

                                      

Ad.6: Interní grant OLKO ČUS 2022.  

K tomuto bodu předložil místopředseda OLKO ČUS p.Kaděrka KR OLKO ČUS návrh na podmínky čerpání 

finančních prostředků z Interního grantu OLKO ČUS 2022 pro sdružené krajské sportovní svazy. KR OLKO 

ČUS dle schválených podmínek vyhlašuje Interní grant OLKO ČUS 2022.   

Podmínky čerpání se žádostí, podmínkami na vyúčtování a formuláře závěrečné zprávy, obdrží všechny 

sdružené sportovní svazy v OLKO ČUS s přidělenou členskou licencí elektronickou poštou, nebo obyčejnou 

poštou. Současně budou všechny tyto materiály dostupné na internetové adrese OLKO ČUS: 

http://olk.cuscz.cz/ v odkaze – Projekty-Naše Projekty a na vyžádání také u sekretáře OLKO ČUS.  

  

Usnesení č.19: KR OLKO ČUS vyhlašuje možnost žádat o finanční prostředky z Interního                            

grantu OLKO ČUS 2022 pro sdružené krajské sportovní svazy dle schválených podmínek.  

   

  

Ad.7: Informace o přípravách 10.LODM.  

Předseda OLKO ČUS p. Aleš informoval KR OLKO ČUS o přípravách 10.LODM, současně informoval již 

také o možnosti čerpat aktuální informace o 10.LODM na internetové adrese: https://odm.olympic.cz/2022      

  

Ad.8:Aktuální informace členů KR         

  

p.Aleš  

Informoval KR OLKO ČUS O svém jednání z náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Michalem Záchou, 

který má ve své gesci sport v kraji, které proběhlo v prosinci 2021.  

Současně informoval o změnách Olomouckého kraje v organizaci vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého 

kraje za rok 2021, které proběhne v novém termínu 4.5.2022.  

  

p.Kuba  

Informoval KR OLKO ČUS o podání vyúčtování finančních prostředků z Olomouckého kraje na provoz a 

údržbu sportovních a tělovýchovných zařízení Olomouckého kraje za rok 2021.   

Současně informoval o podání žádosti OLKO ČUS do dotačního programu Olomouckého kraje „Víceletá 

podpora v oblasti sportu 2022-2024“ a jeho dotačního titulu č.2 „Víceletá podpora sportovní činnosti“. Žádost 

byla na Olomoucký kraj podána předepsaným způsobem a v řádném termínu dne 21.1.2022.   

http://olk.cuscz.cz/
http://olk.cuscz.cz/
https://odm.olympic.cz/2022
https://odm.olympic.cz/2022


  3  

  

p.Novák  

Informoval KR OLKO ČUS o vyhlášení nejlepších sportovců okresu Olomouc za rok 2021, které opět 

organizuje RS ČUS Olomouc ve spolupráce s městem Olomouc s tím, že zatím není určen termín vyhlášení.   

  

p.Kuba  

Informoval KR OLKO ČUS o své účasti na semináři krajských referentů SCS v Praze dne 14.12.2021 a dále se 

zúčastní stejného semináře, který proběhne dne 24.2.2022 v Praze.  

Současně informoval o své účasti na třech On-line seminářích týkajících se podmínek podávání žádostí do 

vyhlášeného dotačního programu NSA „Můj klub 2022“ a vyúčtování programu „Můj klub 2021“.  

  

  

 Ad.9: Různé  

  

p.Kaděrka  

Seznámil členy KR OLKO ČUS ze zkušenostmi z vyúčtováním finančních prostředků z dotace Olomouckého 

kraje na sportovní činnost v roce 2021.    

  

p.Trunda  

V souvislosti se zvyšováním cen energií seznámil členy KR OLKO ČUS se svojí zkušeností s novými cenami 

energií při provozu Zimního stadionu ve Šternberku.  

   

  

Ad.10: Závěr  

  

p.Aleš  

Poděkoval všem přítomným za účast s tím, že příští KR OLKO ČUS se koná dne 26.4.2022 v Olomouci  

  

  

Zasedání KR OLKO ČUS bylo ukončeno v 14,30 hod.  

Zapsal : Ivo Kuba     

     

  

  

                                                        

 


