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                                                          OS ČUS Vsetín, z. s. 
             Svárov 1082, 755 01 Vsetín 
        tel.: 774 554 664, e-mail: cus.vsetin@seznam.cz 

 
 

Z Á P I S  č. 2 (2020 – 2024) 
z 2. schůze výkonného výboru OS ČUS Vsetín, z. s.,  

konané 27. října v 8.00 hodin online 

 
Dne 27. 10. 2020 od 8:00 se konala schůze výkonného výboru OS ČUS Vsetín, z. s. 

 

Program 

1. Zahájení          

2. Ověření účasti členů VV OS ČUS Vsetín, z. s., schválení programu  

jednání a určení zapisovatele        

3. Zhodnocení VH         

4. Rozbor hospodaření k 30. 9. 2020       

5. Nejúspěšnější sportovec roku 2020       

6. Dotační program MŮJ KLUB 2021       

7. Členské příspěvky         

8. Různé: návrhy a zprávy předsedy, místopředsedy a členů VV 

- přihláška Stáj Unity z.s. 

- přihláška SKI KLUB MEZ VSETÍN z. s. 

- přihláška VFA – Valašská fotbalová akademie z.s. 

- změna banky 

9. Usnesení a závěr         

       

Ad1 Zahájení 

Druhou schůzi výkonného výboru zahájil pan Stanislav Volek. 

 

Ad2 Ověření účasti členů, schválení jednání a určení zapisovatele 

Přítomni: Holubová Jana, Janáčová Kateřina, Pastorek Anton, Šimoník Jiří, Volek Stanislav 

Zapisovatelem byla určena: Janáčová Kateřina 

 

Ad3 Zhodnocení VH 

Pan Volek poděkoval všem, co se podíleli na přípravě VH. Zvláště pak slečně Janáčové, která 

vše precizně připravila a poděkování přijde také panu Brímusovi, který ochotně odpovídal na 

dotazy v diskusi. VH proběhla klidně a téměř bez problémů. Jediný zádrhel před konáním VH 

bylo, že i přes objednanou zasedací místnost více než měsíc dopředu nebyl nikdo na MěÚ. 

Tudíž se muselo zajišťovat vše až přímo na místě. Naštěstí tam bylo pár ochotných lidí, kteří 

situaci vyřešili. Účast zástupců SK/TJ a svazů byla i přes danou situaci více než dobrá.  

 

Ad4 Rozbor hospodaření k 30. 9. 2020 

Rozbor hospodaření obdržel VV v předstihu. Hospodaření pro letošní rok zatím probíhá 

v předpokládaných částkách. Nikdo neměl připomínek. 

 

Ad5 Nejúspěšnější sportovec roku 2020 

Výkonný výbor rozhodl, že kvůli aktuální situaci v ČR se vyhlašování sportovců v březnu 

2021 neuskuteční. V roce 2020 byly zrušeny téměř všechny akce jako MČR, ME, MS a tudíž 
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by bylo těžké vybrat vhodné sportovce. Vyhlašování NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO SPORTOVCE 

bude pokračovat opět v roce 2022. 

 

Ad6 Dotační program MŮJ KLUB 2021 

Původní termín pro žádosti MŮJ KLUB 2021 měl být od 15. 10. 2020. Jelikož byly problémy 

s Rejstříkem sportu, tak agentura termín pro podávání žádostí posunula na termín od 22. 10. 

2020 do 16. 11. 2020. I přes to, že byl termín posunutý, tak do dnešního dne mají některé 

SK/TJ problémy s Rejstříkem sportu. Píše jim to chyby, takže situaci s nimi stále řeší slečna 

Janáčová. Formulář žádosti je zjednodušený a vyplňuje se jen v Rejstříku sportu. Dokládají se 

tam pouze dvě přílohy: potvrzení o vedení BÚ a Vlastnická struktura dle § 14 rozpočtových 

pravidel. Všem našim SK/TJ je slečna Janáčová neustále k dispozici přes e-mail a telefon a 

bude je upozorňovat, ať nezapomenou zažádat o tuto dotaci.  

 

Ad7 Členské příspěvky 

Pan Říha z FC Vsetín, z. s. podal podnět na zvýšení členských příspěvků a to na částku 100 

Kč/osoba, z toho důvodu, že SK/TJ si v IS ČUS vedou i takové členy, kteří jsou už vysloužilí 

a proto to zkresluje členskou základnu daného SK/TJ. Uvedl, že částka 1Kč/člen je urážející. 

Zároveň směřovala otázka na to, jestli má OS ČUS dostatek financí, když OS stačí od SK/TJ 

vybírat 1Kč/člena. Celý výkonný výbor se shodl na tom, že je důležité, aby tady bylo OS od 

toho, aby dokázalo poskytovat servis sdruženým subjektům. Nejde o to, aby se na SK/TJ 

vydělávalo, proto je po sdružených subjektech požadována pouze 1 Kč a to tak i zůstane. OS 

ČUS Vsetín má příjem z dotací a také příjem z nájmů. Příjmy OS ČUS Vsetín jsou dostatečné 

k tomu, aby pokryly náklady. Co se týká členských základen v IS ČUS, tak je na každém 

SK/TJ, koho tam budou mít zapsané, proto tam jsou také „role“, které dávají jasné rozdělení, 

zda se jedná o aktivního sportovce, trenéra nebo někoho ostatního. V případě, že se to panu 

Říhovi nebude líbit, může vystoupit na příští VH a přednést tento návrh všem SK/TJ. 

 

Ad8 Různé: návrhy a zprávy předsedy, místopředsedy a členů VV  

Došlé přihlášky do OS ČUS Vsetín, z. s.: 

Přihláška Stáj Unity z.s. – přijata pod číslem CZ0723149 

Přihláška SKI KLUB MEZ VSETÍN z. s. – přijata pod číslem CZ072393 

Přihláška VFA – Valašská fotbalová akademie z.s. – přijata pod číslem CZ0723150 

Změna banky – změna banky proběhne, jen se pro jistotu zjistí, zda nejsou nikde skryté 

poplatky. Bude se rozhodovat mezi Komerční bankou, FIO bankou a MONETA Money Bank 

právě podle toho, kde budou nejlepší podmínky pro vedení účtu. 

 

Ad9 Usnesení a závěr 

Usnesení č. I/1 – Zápis č. 2  

Výkonný výbor OS ČUS Vsetín, z. s. – s c h v a l u j e   

- zápis č. 2 z 2. schůze Výkonného výboru OS ČUS Vsetín, z. s.  

 

 

Usnesení č. I/2 – Termín 3. schůze VV 

Výkonný výbor OS ČUS Vsetín, z. s. – s c h v a l u j e   

- termín příští schůze VV, která se bude konat 8. prosince 

2020 

 

 

 

Zapsala: Janáčová Kateřina 

Dne: 27. 10. 2020 


