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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. 3 (2020 – 2024) 
z 3. schůze výkonného výboru OS ČUS Vsetín, z. s.,  

konané ve středu 9. prosince 2020 v 16.00 hodin v restauraci Náhon  

 

Dne 9. 12. 2020 od 16:00 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. Návrh rozpočtu 2021         

4. Sportuj s námi 2021         

5. Dotační programy (MŮJ KLUB, PROVOZ A ÚDRŽBA)    

6. Plán investice a oprav 2021 (chodba, vchodové dveře, informační tabule)  

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

- změna pojištění budovy 

- přihláška LK Dopohody 

- zápis skutečného majitele 

- založení nového BÚ 

- tarify na elektřinu a plyn (Innogy) 

- nové nájemní smlouvy 

- koupě nové počítačové sestavy 

- videokonference přes Teams 

8. Usnesení a závěr         

           

Ad1 Zahájení 

Třetí 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 Návrh rozpočtu 

Rozpočet byl VV zaslán v předstihnu emailem. Slečna Janáčová vysvětlila jednotlivé položky 

rozpočtu. K rozpočtu nebyly dále žádné dotazy. 

 

Ad4 Sportuj s námi 

Do Sportuj s námi z okresu Vsetín podalo přihlášku celkem 11 SK/TJ. Z nich muselo OS 

vybrat 6 akcí, které doporučí. VV OS rozhodl, které akce doporučí a doporučení bylo 

následně zasláno na kraj. VV OS preferoval akce, které ještě nebyly dříve zařazeny do této 

akce. 

 

Ad5 Dotační programy (MŮJ KLUB, PROVOZ A ÚDRŽBA) 

MŮJ KLUB 2021 –problém vznikal hned na začátku v Rejstříku sportu, kdy byly chyby 

v importech, statutárech, trenérech. Slečna Janáčová řešila tyto problémy s každým klubem 
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individuálně buď telefonicky nebo osobně. Na OS se ozvalo hodně SK/TJ, i takové, které 

nejsou v OS ČUS Vsetín sdružené. Co se týkalo samotné žádosti, tak byla jednoduchá, 

protože pokud byly dobře navedené členské základny, tak poté se přenášeli členové do žádostí 

a samo je to automaticky řadilo do jednotlivých kategorií a vypočítalo nejvyšší možnou 

dotaci. U této dotace byl dokonce 3x prodloužen termín pro podávání žádostí. 

PROVOZ A ÚDRŽBA 2021 – do tohoto programu mohou jednoty podávat žádosti od 30. 

11., zatím se ohledně tohoto programu ozvalo málo SK/TJ. U těchto žádostí není potřeba mít 

děti, jak to bylo dříve zahrnuto i v MŮJ KLUB. Jedinou takovou podmínkou je, že pokud jsou 

v nájmu, pachtu, či výpůjčce, tak musí být smlouva k 1. 1. 2020. Žádosti se mohou podávat až 

do 23. 12. 2020. Jsou tam potřeba přílohy jako vlastnická struktura, výpis z BÚ a také náklady 

na provoz a údržbu, které byly v roce 2019. Samotná žádost také není složitá. 

 

Ad6 Plán investice a oprav (chodba, vchodové dveře, WC, informační tabule) 

Z důvodu kritického stavu hlavních vchodových dveří dojde k výměně těchto dveří. Při této 

příležitosti bude vystěhován nájemce Huu Tao Phuong v chodbě a jeho obchod bude až od 

dřevěných dveří. Při opravě vchodových dveří dojde také k umístění informační tabule o 

kancelářích, které se nachází v budově OS. Zároveň kvůli vyššímu zabezpečení bude koupen 

kamerový systém. Poté budou opraveny také spodní dřevěné dveře, na které budou umístěny 

zvonky, které povedou do kanceláří v budově OS. Dále se plánuje rekonstrukce WC 

v kancelářích OS ČUS a na 3. poschodí.  

 

Ad7 Různé: návrhy a zprávy předsedy, místopředsedy a členů VV  

Změna pojištění budovy – byla navýšena pojistka budovy a nyní je budova pojištěna u ČPP. 

Přihláška LK Dopohody z.s. – byla přijata pod číslem CZ0723151. 

Zápis skutečného majitele – OS zapsalo skutečného majitele. Zároveň byli upozorněné 

všechny SK/TJ, aby také zapsali svého skutečného majitele.   

Založení nového BÚ – nový BÚ je u vytvořen u MONETA MONEY BANK. V lednu 2021 

bude zrušen stávající účet u Poštovní spořitelny.  

Tarify na elektřinu a plyn (Innogy) – přechází se na nový tarif a zároveň bude i elektřina 

přesunuta z ČEZu k Innogy. 

Nové nájemní smlouvy – je potřeba aktualizovat nájemní smlouvy, proto budou předány ke 

kontrole právníkovi. 

Koupě nové počítačové sestavy – do kanceláře bude koupena počítačová sestava v hodnotě 

25 000 Kč. 

Videokonference přes Teams – v případě, že bude trvat nouzový stav a VV se rozhodne, že 

bude lepší se nescházet, tak budou VV probíhat přes Teams. 

 

Ad9 Usnesení a závěr 

Usnesení č. I/1 – Zápis č. 3 

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

- zápis č. 3 z 3. schůze Výkonného výboru OS ČUS Vsetín, z. s.  

 

 

Usnesení č. I/2 – Termín 4. 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 19. ledna 2021 

 

 

 

Zapsala: Janáčová Kateřina 

Dne: 9. 12. 2020 


