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                              OLOMOUCKÁ  KRAJSKÁ  ORGANIZACE  ČUS 

                                                                        Na střelnici 41, Olomouc 

 

                                                                             ZÁPIS č. 9 

                        ze zasedání Krajské rady OLKO ČUS, konané dne 19.9.2022 v Olomouci. 

 

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

                    J.TRUNDA                                                                                                                      

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

Hosté:         I.KUBA, V.ŠIMÍČEK   

 

       

Zasedání zahájil ve 13,00 p. David Aleš 

 

 

Program: 1. Kontrola a schválení zápisu č.8 ze dne 14.6.2022  

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

                  3. Hospodaření OLKO ČUS za 1-8/2022                                                                                                   

                  4. Informace o výsledcích 10.LODM                           

                  5. Informace o čerpání finančních prostředků na talentovanou mládež + CISKO                                                                                                                                                                                                                                             

                  6. Informace o čerpání Interního grantu OLKO ČUS 2022 

                  7. Aktuální informace členů KR OLKO ČUS 

                  8. Různé 

                  9. Závěr 

 

K bodu č.3 byly připraveny písemné materiály. Program zasedání byl schválen. 

 

Ad 1: Kontrola a schválení zápisu č.8 ze dne 14.6.2022  

Zápis byl bez doplňků a připomínek schválen. 

 

Ad 2: Kontrola plnění úkolů a usnesení 

Usnesení č.24 –  (Hospodaření OLKO ČUS za 1-5/2022)                                                            - splněno 

Usnesení č.25 –  (Interní grant OLKO ČUS 2022)                                                                        - splněno 

Usnesení č.26 –  (Zveřejnění Hodnotící výroční zprávy za rok 2021)                                          - splněno 

 

 

Ad.3: Hospodaření OLKO ČUS za leden až srpen 2022  

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

sdružených sportovních svazů OLKO ČUS za leden až srpen 2022. Hospodářský výsledek kanceláře za toto 

období činní + 380 502,-Kč a hospodářský výsledek sdružených krajských sportovních svazů OLKO ČUS za 

toto období činní + 149 999,-Kč.  

 

Usnesení č.27:  KR OLKO ČUS schvaluje hospodaření kanceláře OLKO ČUS za leden až   

                          srpen 2022 a bere na vědomí hospodaření sdružených sportovních svazů   

                          v OLKO ČUS za leden až srpen 2022. 

 

 

Ad.4: Informace o výsledcích 10.LODM                           

Místopředseda OLKO ČUS p. Novák informoval o výsledcích zejména výpravy Olomouckého kraje na 

10.LODM. Informace o všech výsledcích 10.LODM jsou umístěny na internetové adrese:  

https://www.olympijskytym.cz/olympic/olympiada-deti-a-mladeze-2022   
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Ad.5: Informace o čerpání finančních prostředků na talentovanou mládež + CISKO                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Místopředseda OLKO ČUS p. Novák informoval KR OLKO ČUS o zařazených sportovcích do projektu 

„Talentovaná mládež OLKO ČUS“ pro rok 2022. Současně informoval o uzavřených smlouvách 

s jednotlivými sportovci a zahájení čerpání finančních prostředků zařazených sportovců.  

 

Ad.6: Informace o čerpání Interního grantu OLKO ČUS 2022  

Místopředseda OLKO ČUS p. Kaděrka konstatoval, že od minulé KR OLKO ČUS nebyla doručena žádná 

žádost o finanční prostředky z Interního grantu OLKO ČUS.  

Současně informoval o stavu žádostí v roce 2022 s tím, že zatím bylo podáno celkem 10 žádostí v celkové 

částce 136 000,-Kč a vyúčtováno bylo k dnešnímu dni 8 žádostí v celkové částce 109 120,-Kč. 

 

                                                                                                                         

Ad.7: Aktuální informace členů KR OLKO ČUS 

  

p. Šimíček 

Informoval KR OLKO ČUS o své účasti na semináři Národní sportovní agentury dne 13.9.2022 v Praze a dále 

informoval o své účasti na semináři Krajských referentů SCS ČUS, který se konal ve dnech 13.9.-14.9.2022 

v Nymburku. 

 

p. Žák 

Informoval KR OLKO ČUS o konání VH FAČR, která se konala dne 17.6.2022 a o dalším dění ve 

fotbalových soutěžích Olomouckého kraje. 

 

p. Odstrčilík 

Informoval KR OLKO ČUS o jednání Komise pro mládež a sport při Radě Olomouckého kraje, které se 

konalo dne 12.9.2022 

 

p. Novák 

Informoval KR OLKO ČUS o volební VH RS ČUS Olomouc, která proběhla dne 23.6.2022. 

 

p. Kaděrka 

Informoval KR OLKO ČUS o novém prezidentu Svazu lyžařů České republiky, kterým byl zvolen p. David 

Trávníček. Současně informoval o dalším dění ve svazu, zejména ve vztahu k nadcházející zimní sezoně.  

 

p. Trunda 

Informoval KR OLKO ČUS o novém prezidentu Českého svazu ledního hokeje, kterým byl zvolen p. Alois 

Hadamczik. Současně otevřel diskuzi o zvýšení cen energií ve vztahu k sportovištím, zejména pak k této 

problematice u zimních stadionů.  

 

p. Krátký 

Informoval KR OLKO ČUS o vyhlášení sportovce města Prostějova, které proběhlo v Prostějově dne 

9.9.2022.  

Dále informoval o právě probíhající Výroční konferenci OS ČUS Prostějovska, která probíhá v režimu per-

rollam. 

 

p. Kuba 

Informoval KR OLKO ČUS o své účasti na semináři Národní sportovní agentury dne 13.9.2022 v Praze a dále 

informoval o své účasti na semináři Krajských referentů SCS ČUS, který se konal ve dnech 13.9. – 14.9.2022 

v Nymburku. 
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Ad.8: Různé 

 

p. Kuba 

V souvislosti s konáním 10.LODM zmínil, že OLKO ČUS byla opět na žádost Olomouckého kraje zapojena 

do organizačního a materiálového zabezpečení výpravy Olomouckého kraje na 10.LODM.   

 

p. Kuba 

Seznámil KR OLKO ČUS s informací od České unie sportu, že v těchto dnech probíhá v České unii sportu 

kontrola Národní sportovní agentury na využití finančních prostředků z dotačního titulu „Zastřešující 

sportovní organizace 2021“, které byly využity zejména pro OS a KO ČUS.  

 

 

Ad.9: Závěr 
 

p. Aleš 

Poděkoval všem přítomným za účast s tím, že termín konání příští KR OLKO ČUS je 8.11.2022 

 

 

 

 

 

 

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

Zapsal : Ivo Kuba    


