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                            OLOMOUCKÁ  KRAJSKÁ  ORGANIZACE  ČUS 

Na střelnici 41, Olomouc 

                                                                       

                                                                      ZÁPIS Č. 4 

                      ze zasedání Krajské rady OLKO ČUS, konané dne 2.11.2021 v Olomouci. 

 

Přítomni:     D.ALEŠ, J.NOVÁK, J.ODSTRČILÍK, L.ŽÁK, B.VYKOUPIL, J.TRUNDA 

                      B.KRÁTKÝ, O.KADĚRKA,  

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

Hosté:           I.KUBA, VL.ŠIMÍČEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zasedání zahájil ve 13,00 p. David Aleš 

 

Program: 1. Kontrola a schválení zápisu č.3 ze dne 14.9.2021 

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

                  3. Hospodaření OLKO ČUS za leden-říjen 2021 

                  4. Zpráva revizní komise: kontrola hospodaření za 1.pololetí 2021                   

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

                  6. Stav čerpání Interního grantu OLKO ČUS 2021                                                                                     

                  7. Aktuální informace členů KR OLKO ČUS 

                  8. Různé 

                  9. Závěr 

 

K bodu č.3 byl připraven písemný materiál. Program zasedání byl schválen. 

 

Ad 1: Kontrola a schválení zápisu č.3 ze dne 14.9.2021 

Zápis byl bez doplňků a připomínek schválen. 

 

Ad 2: Kontrola plnění úkolů a usnesení 

Usnesení č.8   –  (hospodaření OLKO ČUS za 1-8/2021)                                                      - splněno 

Usnesení č.9   –  (přidělení finančních prostředků z Interního grantu OLKO ČUS 2021)    - splněno                                  

 

 

Ad.3: Hospodaření OLKO ČUS za leden-říjen 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 leden až říjen 2021 činní + 763 353,-Kč a hospodářský výsledek sdružených krajských 

sportovních svazů OLKO ČUS činní + 231 741,-Kč. Krajská rada OLKO ČUS schvaluje výsledky 

hospodaření kanceláře a bere na vědomí hospodaření krajských sportovních svazů. 

 

Usnesení č.10: KR OLKO ČUS schvaluje hospodaření kanceláře OLKO ČUS za 1-10/2021 a   

                         bere na vědomí hospodaření sdružených krajských sportovních svazů za                 

                         1-10/2021 

 

 

Ad.4: Zpráva revizní komise: kontrola hospodaření za 1.pololetí 2021                                                                                                                                                         

Předseda Revizní komise OLKO ČUS p. Vladimír Šimíček ve své zprávě informoval KR OLKO ČUS 

o kontrole hospodaření OLKO ČUS za 1.pololetí 2021. Kontrola byla zaměřená na následující oblasti 

hospodaření: 

- Kontrola plnění rozpočtu OLKO ČUS za I. pololetí 2021 

- Kontrola dokladů (hotovostní, faktury) za I. pololetí 2021 

- Autoprovoz za I. pololetí 2021 

- Plnění usnesení VH OLKO ČUS k datu jednání RK 

 

 



 2 

 

Předseda RK OLKO ČUS konstatoval, že kontrolované oblasti hospodaření OLKO ČUS je vedeno 

řádně dle účetních a daňových předpisů. Dále konstatoval, že hospodaření OLKO ČUS je vedeno dle 

schváleného rozpočtu a účetnictví OLKO ČUS je zpracováváno externí firmou dle předkontace 

dokladů, kterou provádí sekretář OLKO ČUS p. Kuba.  

KR OLKO ČUS bere zprávu RK OLKO ČUS na vědomí. 

 

 

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

Místopředseda OLKO ČUS p. Novák informoval KR OLKO ČUS o čerpání finančních prostředků na 

talentovanou mládež OLKO ČUS + CISKO v roce 2021. Konstatoval, že finanční prostředky 

přidělené jednotlivým sportovcům jsou průběžně čerpány a řádně vyúčtovány budou do termínu 

15.11.2021. 

 

 

Ad.6: Stav čerpání Interního grantu OLKO ČUS 2021                                     

Sekretář OLKO ČUS p. Kuba informoval o tom, že v období mezi minulou a dnešní KR OLKO ČUS 

nebyla doručena další žádost o finanční prostředky z Interního grantu OLKO ČUS 2021. Dle jeho 

informace je tedy k dnešnímu dni podáno 8 žádostí, z toho jsou vyúčtovány 4 žádosti a další 4 žádosti 

zatím nebyly vyúčtovány. 

 

 

Ad.7:Aktuální informace členů KR        

 

p.Aleš 

Informoval KR OLKO ČUS o stavu příprav víceleté podpory Olomouckého kraje na provoz a údržbu 

sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji. 

Dále informoval o zasedání organizačního výboru 10.LODM, které proběhlo v průběhu měsíce září. 

 

p.Kuba 

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

sportovních a tělovýchovných zařízení z Olomouckého kraje za rok 2020. Kontrola probíhala od 26.8. 

do 12.10.2021 a prováděly ji pracovnice Kontrolního oddělení Olomouckého kraje. Dle zápisu 

z kontroly, který obdržela OLKO ČUS, byly přidělené finanční prostředky vyúčtovány v pořádku a 

bez závad. 

 

p.Odstrčilík 

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

proběhlo dne 25.10.2021. 

 

p.Žák 

Informoval KR OLKO ČUS o podzimní části krajských soutěží ve fotbale, které budou řádně dle 

rozlosování dohrány. 

 

p.Kuba 

Informoval KR OLKO ČUS o svém jednání s agenturou TK Plus Prostějov, týkající se vyhlášení 

nejlepších sportovců Olomouckého kraje za rok 2021. Vyhlášení proběhne 16.2.2022 v Olomouci a 

OLKO ČUS se po dohodě s TK Plus bude na vyhlášení podílet organizačně zejména při nominacích 

sportovců na toto vyhlášení. 
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Ad.8: Různé 

 

p.Odstrčilík 

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

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

v Olomouckém kraji v roce 2022 dle předem stanovené a schválené metody. Metoda byla schválena 

KR OLKO ČUS dne 18.4.2018 usnesením č.22. 

 

Usnesení č.11:   

a) KR OLKO ČUS schvaluje předložený návrh na rozdělení finančních prostředků na OS  

a RS  ČUS Olomouckého kraje na provoz a údržbu sportovních a tělovýchovných 

zařízení Olomouckého kraje v roce 2022. Pro výpočet byly použity údaje ze závěrek 

hospodaření SK/TJ příslušného okresu za rok 2020 vložených do IS ČUS k datu 

30.9.2021. 

b) V případě, že bude Olomouckým krajem schválena jiná částka, než pro rok 2021, bude i 

na rozdělení této částky použit již schválený výpočet s vypočteným koeficientem. 

c) Pokud to umožní smlouva s Olomouckým krajem, tak KR OLKO ČUS rozhodla o použití 

10% z přidělené částky pro Sportovně talentovanou mládež OLKO ČUS, tak jako v roce 

2021. 

 

  

 

Ad.9: Závěr 
 

p.Aleš 

Poděkoval všem přítomným za účast s tím, že příští KR OLKO ČUS se koná dne 1.12.2021 

v Olomouci  

 

  

 

Zasedání KR OLKO ČUS bylo ukončeno v 15,00 hod. 

Zapsal : Ivo Kuba    

    


