Okresní sdružení ČUS Znojmo, z .s., Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
Znojmo 16. listopadu 2017

ZÁPIS
Z 10. zasedání výkonného výboru OS ČUS Znojmo dne 16. listopadu 2017
Přítomni: Kolesa Zdeněk, Kyněra Jiří, Bernardová Marie, Šoba Josef, Peřinka Jaroslav, Matoušek Vladislav,
Mašek Jiří,
Omluveni:
Hosté:
Štěpán Jaroslav, Křístelová Ivana
Program:
1. Schválení zápisu č. 9 z jednání dne 9. 10. 2017.
2. Sportovec okresu 2017 – referent informuje VV o aktualizované metodice k pořádání ankety Sportovec
okresu 2017 – termín konání okresu Znojmo je pátek 23. 2. 2018 v Městském divadle ve
Znojmě
Referent zajistí rozeslání a distribuci anketních lístků k odevzdávání návrhu nominací
Další kroky v jednání se samosprávami a sponzory provedou p. Švarc a p. Kolesa
3. Příprava volební VH OS ČUS – VV byly předloženy materiály k jednání volební VH – VV schvaluje
V den zasedání VV byla členským subjektům ČUS Znojmo mailem odeslána pozvánka na tuto
VH
Zbylé materiály schvaluje VV a referent je odešle zainteresovaným subjektům – termín
podávání kandidátek na funkce v OS ČUS stanovil VV na 10. 12. 2017
VV schvaluje oslovení členských subjektů o zaslání požadavků ocenění zasloužilých
funkcionářů
4. Financování OS ČUS – referent zajistí vyúčtování dotací na MěÚ Znojmo a Sportuj s námi, p. Kolesa
informuje VV o částce 604 000,- Kč, tuto částku na činnost pro rok 2017 jsme již v několika
splátkách obdrželi na účet
Na VH bude připravena zpráva kontrolní komise OS ČUS Znojmo – VV zadává referentovi
zorganizovat kontrolu hospodaření za uplynulé období
5. Celostátní porada TJ-SK v Praze 7. 11. 2017 – zúčastnili se p. Kolesa a p. Švarc – informují o průběhu a
obsahu
6. Konference k situaci ve sportu Praha 7. 11. 2017 - zúčastnili se p. Kolesa a p. Švarc – podávají zprávu,
sportovním prostředím zastoupeným ČUS a Sdružením sportovních svazů ČR je vyvíjen tlak na
MŠMT ohledně vypsání jednotlivých dotačních titulů – dle informace p. Kováře, náměstka
MŠMT, bude vše vyřešeno 28. 11. 2017
7. Pošta – Sportuj s námi 2018 – informace o termínu podávání přihlášek byla předána sdruženým
subjektům, VV zadal referentovi podání žádosti na akci Louka plná dětí a to na 30. 5. 2018
Přihláška Plaveckého klubu Znojmo z. s. do ČUSu – VV přijal tento subjekt
Přihláška Šachového spolku Znojmo do ČUSu - VV přijal tento subjekt
Žádost Policie ČR o informace ohledně dotací pro plavecký oddíl TJ Znojmo – informace předány
referentem
Usnesení Rady města Znojma – neschválení rozšíření uznatelných nákladů v dotaci na anketu
Sportovec okresu
Zpravodaj o činnosti ČUS
Aktuální články v tisku v kauze obvinění ČUS
Pozvánka KVS na diskuzi k dotačním titulům MŠMT 2018
Pozvánka na poradu okresních sdružení Jihomoravského, Zlínského a kraje Vysočina – zúčastní se
p. Švarc a p. Kolesa
Nabídka propagačních materiálů ČUS – ceník – VV bere na vědomí a nemá zájem o objednání
Dohoda o provedení práce mezi paní Říhovou a OS ČUS- VV schvaluje a dohoda bude podepsána
Informace z jednání VV ČUS – schváleno 7 milionů na údržbu a provoz ze zdrojů ČUS

Žádost z JmK o poskytnutí termínů a pořadatelů významných sortovních akci v našem kraji –
referent zpracuje – referent zajistí odeslání
p. Kolesa - informuje VV o odkupu sportovní haly Ronja - odesláno poděkování zastupitelům města
Znojma
Paní Křístelová - informace o pořádání Znojemské kladinky 21.4.2018
- pořádání mistrovství ČR v gymnastice žen 22.-24.6.2018
- informuje o jednání zástupců města (Grois, Krátká) , ČUS (Kolesa) s ředitelkou školy JUDr.
Mareše (Hubatková)
Paní Bernardová - informuje o přípravě olympijského parku na výstavišti v Brně - kde ASPV
připravuje expozici

Příští zasedání VV OS ČUS Znojmo se uskuteční v pondělí 11. prosince 2017 v 17:30 hod.
Zapsal: Roman Švarc
Referent OS ČUS

Kolesa Zdeněk v. r.
předseda OS ČUS

