Okresní sdružení ČUS Znojmo, z .s., Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
Znojmo 1. října 2018

ZÁPIS
Z 8. zasedání výkonného výboru OS ČUS Znojmo dne 1. října 2018
Přítomni: Kolesa Zdeněk, Bernardová Marie, Šoba Josef, Peřinka Jaroslav, Štěpán Jaroslav, Švarc Roman
Omluveni: Matoušek Vladislav,
Hosté:
Křístelová Ivana
Program:
1. Schválení zápisu č. 7 z jednání dne 20. 8. 2018.
2. Sportovec okresu Znojmo 2018 – VV navrhuje termín konání 7. nebo 21. 2. 2019 – referent zjistí
moţnosti pronájmu Městského divadla a Domu umění a dle toho bude termín upřesněn
3. Zhodnocení akcí Střelnice plná dětí v Moravském Krumlově a Sportovního dne seniorů – obě akce
proběhly bez problémů a účastníci i VV hodnotí velice kladně, poznatky budou řešeny při
organizaci akcí v příštím roce
4. VH OS ČUS Znojmo, z.s. – VV vyhlašuje konání VH Okresního sdruţení ČUS Znojmo, z.s. a tato VH se
uskuteční v pátek 30. 11. 2018 od 18:00 hod. v sálu Agrodomu, Dvořákova ulice, Znojmo.
5. Servisní centrum sportu – referent spolu s panem Kolesou pojednávají o způsobu financování OS ČUS
cestou SCS
6. Pošta –

Můj klub – 6. rozdělení – referent seznamuje VV s TJ, které se objevily v tomto rozdělení –
celkem z dotace Můj klub bylo na okres Znojmo schváleno 5 958 440,- Kč
Vzorové dokumenty GDPR – přeposlány TJ a SK
Porada k financování OS ČUS – 13. 9. 2018 Praha – zúčastnil se p. Švarc a p. Kolesa –
informují o obsahu jednání
Kontrola OSSZ – Okresní sdruţení je kontrolováno OSSZ, veškeré podklady předal referent a
účetní paní Říhová
Ţádost JmK o doplnění Koncepce k rozvoji sportu JmK – referent doplnil a upravil
Investiční dotace Podpora materiálně technické základny sportu – předáno TJ a SK
Pozvánka na akci 100 let českého sportu – akce se zúčastnil p. Štěpán a p. Peřinka a velice
kladně ji hodnotí
Informace o vyhlášených dotačních programech z rozpočtu města Znojma – ţadatelé obdrţeli
z MěÚ Znojmo – referent zajistí informace k podání ţádosti o dotaci na akci Sportovec okresu
2018
Výzva na dotaci Můj klub 2019 – Předat TJ a SK
JmK – Podpora individuálních sportovců - VV zadává úkol, předat TJ a SK

7. Různé – Krajská rada KO ČUS JmK – p. Kolesa informuje o obsahu a průběhu zasedání
p. Kolesa se zúčastnil slavnostního otevření víceúčelového hřiště ve Skalici a hodnotí pozitivně
organizaci
p. Peřinka informuje z pozice předsedy Okresního volejbalového svazu o volejbalovém dění na
okrese Znojmo
p. Štěpán navrhuje uzavřít smlouvy se svazy, které vyuţívají místnost OS ČUS – VV schvaluje
VV schvaluje příspěvky jednotlivým sportům, které se podílely na akcích Louka plná dětí a
Střelnice plná dětí ve výši 3000,- Kč/sport – způsob vyplacení zajistí referent
Příští zasedání VV OS ČUS Znojmo se uskuteční v pondělí 5. 11. 2018 v 17:00 hod.
Zapsal: Roman Švarc
Referent OS ČUS

Kolesa Zdeněk v. r.
předseda OS ČUS

