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                              OLOMOUCKÁ  KRAJSKÁ  ORGANIZACE  ČUS 

                                                                        Na střelnici 41, Olomouc 

 

                                                                      ZÁPIS č. 3 

                      ze zasedání Krajské rady OLKO ČUS, konané dne 14.9.2021 v Olomouci. 

 

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

                    D.DOČKAL                                                                                                                        

Omluveni:  V.MACHARÁČEK, B.VYKOUPIL, J.TRUNDA 

Hosté:         I.KUBA, V.ŠIMÍČEK   

 

       

Zasedání zahájil ve 13,00 p. David Aleš 

 

 

Program: 1. Kontrola a schválení zápisu č.2 ze dne 29.6.2021  

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

                  3. Hospodaření OLKO ČUS za 1-8/2021                                                                                                   

                  4. Informace o přípravách 10.LODM                           

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

                  6. Informace o čerpání Interního grantu OLKO ČUS 2021 

                  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.2 ze dne 29.6.2021  

Zápis byl bez doplňků a připomínek schválen. 

 

Ad 2: Kontrola plnění úkolů a usnesení 

Usnesení č.2 –  (Jmenování komisí OLKO ČUS)                                                                       - splněno 

Usnesení č.3 –  (Náhrady a odměny členů KR OLKO ČUS)                                                      - splněno 

Usnesení č.4 –  (Hospodaření OLKO ČUS za 1-5/2021)                                                            - splněno 

Usnesení č.5 –  (Interní grant OLKO ČUS 2021)                                                                        - splněno 

Usnesení č.6 –  (Zveřejnění Hodnotící výroční zprávy za rok 2020)                                          - splněno 

Usnesení č.7 –  (Členský příspěvek do CISKO v roce 2021)                                                      - splněno 

 

 

 

Ad.3: Hospodaření OLKO ČUS za leden až srpen 2021  

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

sdružených sportovních svazů OLKO ČUS za leden až srpen 2021. Hospodářský výsledek kanceláře za toto 

období činní + 983 657,-Kč a hospodářský výsledek sdružených krajských sportovních svazů OLKO ČUS za 

toto období činní + 285 035,-Kč.  

 

Usnesení č.8:  KR OLKO ČUS schvaluje hospodaření kanceláře OLKO ČUS za leden až   

                          srpen 2021 a bere na vědomí hospodaření sdružených sportovních svazů   

                          v OLKO ČUS za leden až srpen 2021. 

 

 

Ad.4: Informace o přípravách 10.LODM                           

Předseda OLKO ČUS p. Aleš informoval, jako člen organizačního výboru 10.LODM, o zasedání 

organizačního výboru, které proběhne dne 22.9.2021.  
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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+CISKO“ pro rok 2021. Současně informoval o uzavřených smlouvách 

s jednotlivými sportovci a zahájení čerpání finančních prostředků zařazených sportovců.  

 

Ad.6: Informace o čerpání Interního grantu OLKO ČUS 2021  

Sekretář OLKO ČUS p. Kuba informoval o třech došlých žádostech, které posoudila příslušná komise. 

Současně informoval, že dosud bylo podáno pět žádostí a vyúčtovány byly dvě žádosti ve výši  

24 000,-Kč. Komise pro posuzování žádostí o finanční prostředky z Interního grantu OLKO ČUS doporučuje 

ke schválení následující žádosti: 

 

Sportovní svaz                      finanční částka v Kč                   pro                 proti             schváleno 

Orientační sporty                              12 000,-                                8                      0                    ano  

Plavání                                              15 000,-                                8                      0                    ano  

Lední hokej                                       15 000,-                                8                      0                    ano  

 

Usnesení č.9: KR OLKO ČUS schvaluje přidělení finančních prostředků z Interního grantu   

                         OLKO ČUS pro výše uvedené svazy. 

                       

                                                                                                                               Odpovídá: p. Kuba 

                                                                                                                         

Ad.7: Aktuální informace členů KR OLKO ČUS 

  

p. Kuba 

Informoval KR OLKO ČUS o probíhající kontrole použití finančních prostředků na provoz a údržbu 

sportovních a tělovýchovných zařízení od Olomouckého kraje za rok 2020. Kontrolní oddělení Krajského 

úřadu Olomouckého kraje zahájilo kontrolu dne 26.8.2021. 

 

p. Žák 

Informoval KR OLKO ČUS o zahájení fotbalových soutěží na úrovni kraje i okresů. 

 

p. Dočkal 

Informoval KR OLKO ČUS o atletických soutěžích, které se rozběhly a současně informoval o vybudování 

nového atletického stadionu ve Šternberku a rekonstrukci atletického stadionu v Přerově. 

 

p. Kalina 

Informoval KR OLKO ČUS o vyhlášení nejlepších sportovců okresu Jeseník za rok 2020, které proběhlo dne 

14.4.2021 formou on-line ve spolupráci OS ČUS Jeseník a agentury Sport Action, s.r.o. 

 

p. Šimíček 

Informoval KR OLKO ČUS o vyhlášení nejlepších sportovců okresu Šumperk, které proběhne ve spolupráci 

OS ČUS Šumperk a města Šumperku dne 15.9.2021. 

 

p. Aleš 

Informoval KR OLKO ČUS o svém jednání s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje p. Michalem Záchou, 

které proběhlo dne 20.7.2021 a jehož tématem bylo především možnost získat opět v dalších letech dotaci od 

Olomouckého kraje na provoz a údržbu sportovních a tělovýchovných zařízení Olomouckého kraje. 

 

p. Šimíček 

Informoval KR OLKO ČUS o své účasti na semináři Krajských referentů SCS ČUS, který se konal dne 

9.9.2021 v Praze a kde zastoupil i p. Kubu, který v té době čerpal dovolenou. Současně informoval i o 

nadcházejícím semináři ekonomů OS a KO ČUS, který se bude konat dne 23.9.2021 v Praze. 
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Ad.8: Různé 

 

p. Odstrčilík 

Dle Usnesení KR OLKO ČUS č.2 ze dne 29.6.2021 navrhl následující složení Ekonomické komise při KR 

OLKO ČUS: 

Josef Odstrčilík – předseda komise 

Ing. Bohumír Vykoupil – člen komise 

Ivo Kuba – člen komise 

KR OLKO ČUS s navrženým složením Ekonomické komise při KR OLKO ČUS souhlasí. 

 

p. Dočkal 

Vzpomněl udělení ceny města Olomouce in memoriam za rok 2020 v oblasti sportu Mgr. Miroslavu 

Hrabalovi. 

 

p.Odstrčilík 

Předložil KR OLKO ČUS návrh, aby rozdělení finančních prostředků na OS a RS ČUS Olomouckého kraje 

z případných prostředků Olomouckého kraje na provoz a údržbu sportovních a tělovýchovných zařízení 

v Olomouckém kraji v roce 2022 bylo provedeno dle schválené metody, to znamená, že bude proveden 

výpočet s využitím údajů nákladů provozu a údržby sportovních zařízení vložených SK/TJ do Informačního 

sytému ČUS a ověřovaných OS ČUS za rok 2020 ke dni 30.9.2021. Metoda byla schválena KR OLKO ČUS 

dne 18.4.2018 usnesením č.22. KR OLKO ČUS s návrhem souhlasí. 

 

p. Aleš 

Navrhl přeložení KR OLKO ČUS z původního plánovaného termínu 14.12.2021 na nový termín 1.12.2021. 

Důvodem je konání semináře Krajských referentů SCS ČUS v termínu 13.-14.12.2021, kterého se zúčastní  

p. Kuba a p. Šimíček. KR OLKO ČUS s novým termínem souhlasí. 

 

 

Ad.9: Závěr 
 

p. Aleš 

Poděkoval všem přítomným za účast s tím, že termín konání příští KR OLKO ČUS je 2.11.2021 

 

 

 

 

 

 

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

Zapsal : Ivo Kuba    


