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                                 OLOMOUCKÁ  KRAJSKÁ  ORGANIZACE  ČUS 
Na střelnici 1337/41 , Olomouc 

 

                                                                              ZÁPIS č. 21 

                  z Krajské rady OLKO ČUS, konané per rollam ve dnech 7. – 13.4.2021 v Olomouci. 

 

Zúčastnění:   D.ALEŠ, J.NOVÁK, J.KALINA, J.ODSTRČILÍK, B.VYKOUPIL, D.DOČKAL,  

                       O.KADĚRKA, V.MACHARÁČEK, B.KRÁTKÝ, L.ŽÁK, J.TRUNDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Zúčastnění hosté: I.KUBA, V.ŠIMÍČEK 

 

Konání zahájeno 7.4.2021 v 9,00 hod. 

 

Program: 1.  Kontrola a schválení zápisu č.20 ze dne 15.12.2020                                                                                 
                 2.  Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých schůzí KR OLKO ČUS.                                             
                 3.  Hospodaření OLKO ČUS za rok 2020                                                                                                       
                 4.  Stanovisko RK k hospodaření OLKO ČUS za rok 2020                                                                         
                 5.  Návrh rozpočtu OLKO ČUS na rok 2021                                                                                                  
                 6.  Hospodaření OLKO ČUS za 1-3/2021                                                                                                       
                 7.  Návrh na svolání VH OLKO ČUS + seznam podkladových materiálů pro jednání VH OLKO ČUS    
                 8.  Interní grant OLKO ČUS 2021                                                                                                                   
                 9.  Výsledky aktualizace členů TJ/SK a svazů za rok 2020                                                                         
               10.  Informace o činnosti CISKO + talentované mládeže OLKO ČUS v roce 2021                                      
               11.  Informace o přípravách 10.LODM                                                                                                                         
               12.  Aktuální informace členů KR 
               13.  Různé 
               14.  Závěr 
 

 K bodům č.3, 5, 6, 7, 8 a 9 byly zaslány písemné materiály. Program konání byl schválen. 

 

Ad 1:Kontrola a schválení zápisu č.20 ze dne 15.12.2020 

Zápis byl bez doplňků a připomínek schválen. 

 

 

Ad 2:Kontrola plnění úkolů a usnesení 

Usnesení č.65 –  (hospodaření OLKO ČUS za 1-11/2020)                                                         - splněno 
Usnesení č.66 –  (termíny jednání OLKO ČUS na rok 2021)                                                      - splněno 
Usnesení č.67 –  (plán jednání OLKO ČUS na 1.pololetí 2021)                                                 - splněno 
Usnesení č.68 –  (zpráva o čerpání fin. prostředků z Interního grantu OLKO ČUS 2020)    - splněno 
Usnesení č.69 –  (rozdělení finančních prostředků na provoz a údržbu v roce 2021)          - splněno 
 

Ad 3:Hospodaření OLKO ČUS za rok 2020 

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 2020 činní 

+23 127,-Kč a hospodářský výsledek sdružených krajských sportovních svazů OLKO ČUS za rok 2020 činní 

+25 785,-Kč. 

 

Usnesení č.70:  KR OLKO ČUS schvaluje hospodaření OLKO ČUS za rok 2020 a současně   

                           bere na vědomí hospodaření krajských  sportovních svazů za rok 2020. Návrh na   

                           vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 bude předložen 20.VH OLKO ČUS   

                           v následujícím znění:  

                           Hospodářský výsledek OLKO ČUS za rok 2020 bude převeden do nerozděleného zisku   

                              a neuhrazené ztráty kanceláře OLKO ČUS. 
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Ad 4: Stanovisko RK k hospodaření OLKO ČUS za rok 2020   

Předseda RK OLKO ČUS p. Šimíček uvedl do návrhu na usnesení z KR, které obdrželi všichni členové KR 

následující stanovisko RK: 

Vzhledem k okolnostem a podmínkám daných opatřeními v souvislosti s pandemií coronaviru, se revizní 

komise OLKO ČUS nescházela. Samotný průběh hospodaření a zejména výdajovou stránku rozpočtu jsem 

sledoval formou vzájemných konzultací s referentem OLKO ČUS. Celkové posouzení a stanovisko revizní 

komise k hospodaření za rok 2020 se uskuteční po projednání v krajské radě. 

KR OLKO ČUS bere stanovisko RK na vědomí. 

  

                                                                       

Ad 5: Návrh rozpočtu OLKO ČUS na rok 2021 

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

rozpočtu společných výdajů OLKO ČUS na rok 2021 a na období 1-4/2021. Rozpočet je sestaven jako 

vyrovnaný. Předložený návrh rozpočtu KR OLKO ČUS schválila.  

 

Usnesení č.71: KR OLKO ČUS schvaluje návrh rozpočtu společných výdajů OLKO ČUS na rok 2021,   

                         s tím že takto bude předložen 20.VH OLKO ČUS. 

 

 

Ad 6:Hospodaření OLKO ČUS za 1-3/2021 

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  

1-3/2021 činní + 500 461,-Kč a hospodářský výsledek sdružených krajských sportovních svazů OLKO ČUS za 

1-3/2021 činní + 135 942,-Kč. 

 

Usnesení č.72:  KR OLKO ČUS schvaluje hospodaření OLKO ČUS za 1-3/2021 a současně   

                           bere na vědomí hospodaření krajských  sportovních svazů za 1-3/2021.  

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                              

Ad.7: 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 20.VH 

OLKO ČUS na den 18.5.2021 v Hotelu Hesperia v Olomouci. 

 

Usnesení č.73: KR OLKO ČUS schvaluje svolání 20.VH OLKO ČUS dle předloženého materiálu na den   

                         18.5.2021 do Olomouce.  

                                                                                                                                

                                     

Ad.8: Interní grant OLKO ČUS 2021. 

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

finančních prostředků z Interního grantu OLKO ČUS 2021 pro sdružené krajské sportovní svazy. KR OLKO 

ČUS dle schválených podmínek vyhlašuje Interní grant OLKO ČUS 2021.  

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 - formuláře ke stažení a na vyžádání také u sekretáře OLKO ČUS. 

 

Usnesení č.74: KR OLKO ČUS vyhlašuje možnost žádat o finanční prostředky z Interního   

                         grantu OLKO ČUS 2021 pro sdružené krajské sportovní svazy dle schválených podmínek. 

  

Ad.9: Výsledky aktualizace členů TJ/SK a svazů za rok 2020                                                                         

KR OLKO ČUS byl předložen písemný materiál s výsledky aktualizace členů SK/TJ k 31.3.2021. KR OLKO 

ČUS bere předložený materiál na vědomí. 

http://olk.cuscz.cz/
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Ad.10: Informace o činnosti CISKO + talentované mládeže OLKO ČUS v roce 2021                                                                                                              

Výběr sportovců zařazených do CISKO a talentované mládeže bude proveden v průběhu května 2021 

v návaznosti na vybrané sportovce v dotačním titulu Olomouckého kraje „Podpora mládežnických 

reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje“. KR OLKO ČUS bere předloženou zprávu na vědomí. 

 

Ad.11: Informace o přípravách 10.LODM. 

Organizační výbor 10.LODM v Olomouckém kraji rozhodl ve spolupráci s Českým olympijským výborem o 

odložení 10.LODM na termín 26.6 až 1.7.2022. KR OLKO ČUS bere předloženou zprávu na vědomí. 

 

Ad.12:Aktuální informace členů KR        

 

p.Žák 

Informuje KR OLKO ČUS - v průběhu měsíce března 2021 proběhly v jednotlivých OFS volební valné 

hromady, které zvolily nové VV OFS. Dne 31.3.2021 se konala volební VH OL KFS, která zvolila nové vedení 

KFS v čele s Danielem Vitonským. 

 

p.Dočkal 

Informuje KR OLKO ČUS o konání valné hromady Krajského atletického svazu dne 3.3.2021, která proběhla 

online formou a která zejména schvalovala výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2020 a rozpočet na rok 

2021. 

 

p.Kuba 

Informuje KR OLKO ČUS o své účasti na On-line seminářích krajských referentů, které se konaly v termínech 

6.1.2021, 28.1.2021, 1.2.2021, 25.2.2021 a 8.4.2021 

 

Ad.13: Různé 

 

p.Kalina 

Dne 14.4.2021  se bude konat vyhlášení ankety „Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2020“ akce se koná 

ve spolupráci s agenturou Sport Action v prostorách SPŠ Jeseník, Dukelská 1240.                                                                                                         

 

 

Ad.14: Závěr 
 

Hlasování per rollam se zúčastnili všichni členové KR OLKO ČUS. 

 

p.Aleš 

Děkuje všem za účast s tím, že příští KR OLKO ČUS se koná dne 8.6.2021 v Olomouci. 

 

 

 

Jednání KR OLKO ČUS bylo ukončeno dne 13.4.2021 15,00 hod. 

Zapsal : Ivo Kuba    

    

 

 

        

 

 

 

 

 

                                                       


