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                                                     Okresní sdružení České unie sportu Vsetín, z.s. 
          Svárov 1082, 755 01 Vsetín 

      tel.: 774 554 664, e-mail: cus.vsetin@seznam.cz 

 
 

 

 

                                             Vsetín 22. 9. 2017 

Z Á P I S  

z jednání 27. valné hromady Okresního sdružení ČUS Vsetín konané dne 22. září 2017  

v sále Městského úřadu Vsetín. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Okresní sdružení eviduje ke dni konání 27. Valné hromady OS ČUS Vsetín, z.s. celkem 96 

TJ/SK a 7 okresních svazů. 

Celkem tedy bylo na 27. VH pozváno 103 delegátů s hlasem rozhodujícím. 
 

 

 

27. VH OS ČUS Vsetín, z.s. se dle prezenční listiny zúčastnilo: 74 delegátů s hlasem  

        rozhodujícím = 71,84 % 

 
VH se bez omluvy neúčastnily TJ/SK:   

Sokol Hutisko- Solanec,z.s., Spartak Jablůnka, z.s, Jasenice, z.s., Kelč, z.s., Jiskra Krhová, z.s., Sokol 

Kunovice, z.s., FC Lhota u Vsetína, z.s., Fotbalový klub Liptál, z.s., Sokol Růžďka, z.s., Lesana Staré 

Zubří, z.s., TJ Valašské Meziříčí, spolek, Gumárny Zubří, z.s., Volejbalový klub MEZ Vsetín, z.s., 

Handball club Zubří, z.s., VK Austin Vsetín, z.s., Hasičský sportovní klub Vsetín,z.s., FC Velké 

Karlovice +Karolinka, z.s., Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s., Sportovní klub mládeže Valašské 

Meziříčí, z.s., 1.FBK Rožnov pod Radhoštěm, z.s., Valašský hokejový klub Vsetín, z.s., Fighters centrum 

Spartakus, spolek, Lyžařský oddíl Hrachovec, z.s., Šachy Hošťálková, z.s. 

 

VH se s omluvou neúčastnily TJ/SK: FK Dynamo Mikulůvka, spolek 

Kluby doposud neregistrované jako spolek: Asociace  radio orientačního běhu Kunovice, 

Nohejbal klub Vsetín. 

 

VH se neúčastnil okresní svaz: Nohejbalový okresní svaz      

 

27. VH OS ČUS Vsetín,z.s. byla usnášení schopná!!! 
 

VV OS ČUS Vsetín: pozváno: 7,  

přítomno: 5,   

omluvena: Alena Holubová,   

nemluven: Dalibor Kučera. 
                     

Kontrolní komise: pozváni: 2 přítomni: 2       
Hosté:   pozváni: 2 přítomen: 1    

(předseda ZKO: Josef Balaštík, omluven: Karel Jankovič, referent krajského SCS) 
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27 VH zahájil předseda OS ČUS Vsetín, z.s. Robert Filgas. (dále jen OS ČUS). Přivítal 

přítomné a delegáty s hlasem rozhodujícím a předsedu ZKO ČUS Josefa Balaštíka. 

 

Poté už delegáti přistoupili k pracovním záležitostem 27. valné hromady. Na úvod upozornil 

předsedající delegáty, že všechny podkladové materiály 27. VH obdrželi elektronickou poštou a 

program VH je uveden na pozvánce.  
 

Program 27 VH:       

Připomínky k programu 27. VH OS ČUS nebyly a program delegáti schválili. Pro hlasovalo 

všech 74 delegátů VH. Proti nebyl nikdo, rovněž nikdo se hlasování nezdržel.  

Program byl jednomyslně schválen. 

 

Schválení jednacího řádu:  

Tento delegáti obdrželi v předstihu v písemných podkladových materiálech. K jednacímu řádů 

neměli delegáti připomínky ani doplňující náměty a tak mohl být jednací řád v předloženém 

znění schválen. Proto, aby se takto navrženým jednacím řadem VH řídila, se vyjádřilo 74 

delegátů. Proti nebyl nikdo, rovněž nikdo se hlasování nezdržel.  

Jednací řád byl jednomyslně schválen. 
 

Volba pracovního předsednictva:  

Do pracovního předsednictva byli navrženi:   

Za VV OS ČUS Vsetín:  

Filgas Robert, předseda OS ČUS Vsetín,   

Volek Stanislav, místopředseda VV OS ČUS Vsetín, a delegát OFS, 

Hrtáň Vladimír, předseda KK OS ČUS Vsetín a delegát okresního šachového svazu. 

Za TJ a SK: 

Závrský Pavel, delegát TJ SOKOL Střelná, 

Mazáč Jan, delegát TJ Sokol Huslenky. 

K navrženým žádných připomínek nebylo a předsednictvo bylo jednomyslně zvoleno. 

 

Podle jednacího řádu si předsednictvo mezi sebou zvolilo předsedajícího 27. VH OS ČUS. 

Veřejným hlasováním byl zvolen předsedajícím Robert Filgas. Ten pokračoval v řízení 27. VH 

OS ČUS Vsetín. 

 
Volba mandátové komise.     

Do mandátové komise byli navrženi: 

Za VV OS ČUS Vsetín:  

Anton Pastorek, člen VV OS ČUS a delegát TJ Sokol Branky. 

Za TJ/SK:   

Pohůnková Šárka, členka VV OS ČUS, 

Janáčová Kateřina, referentka SCS  

K navrženým žádných připomínek nebylo a mandátová komise byla jednomyslně zvolena. 

Předsedou mandátové komise byl zvolen Anton Pastorek 

 

Volba návrhové komise: 

Podle článku 5, odstavce 3 Jednacího řádu plní funkci návrhové komise do ní zvoleni členové 

pracovního předsednictva. Jiných návrhů ani námitek k navrženým nebylo a tak delegáti 

hlasovali: 
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74 delegátů se vyslovilo pro, aby návrhová komise pracovala v navrženém složení, proti nebyl 

nikdo, ani se nikdo nezdržel hlasování. Předsedu návrhové komise byl zvolen Volek 

Stanislav, místopředseda VV OS ČUS Vsetín. 

Delegáti mohli podávat své doplňující návrhy až do zahájení hlasování o usnesení 

k předsednickému stolu a to k rukám předsedy návrhové komise.  

 

Volba volební komise: 

Předsedající odůvodnil, proč, předsednictvo navrhuje, aby se vzhledem k jednoduchosti voleb 

volební komise neustavovala a volby proběhly veřejným hlasováním. Ani na jeden post nepřišel 

žádný návrh protikandidáta. Vyzval delegáty k prostudování kandidátů a podrobně jednotlivé 

kandidáty do orgánů OS ČUS Vsetín, z.s. na volební období 2017 – 2021 představil. Poté vznesl 

dotaz, zda má někdo jiný návrh, nebo připomínku. Nebylo tomu tak, nechal navržený způsob 

voleb odhlasovat. Pro bylo všech 74 delegátů. Proti nebyl nikdo a nikdo se hlasování nezdržel. 

Předsedající konstatoval, že způsob voleb byl schválen a volby povede řídící schůze. 

 

Volba zapisovatele z jednání 27. VH OS ČUS Vsetín: 

Delegáti provedli volbu zapisovatele jednání 27. valné hromady. Navržen byl předseda OS ČUS 

Robert Filgas. Připomínek nebylo a počtem 74 hlasů byl zapisovatel jednohlasně schválen. 

  

Volba ověřovatele zápisu z jednání 27. VH OS ČUS Vsetín: 

Ověřovatelkou zápisu byla navržena Kateřina Janáčová, referentka SCS. Připomínek nebylo a 

počtem 74 hlasů byla zapisovatelka jednohlasně schválena. 

 

3. Zpráva o činnosti OS ČUS Vsetín od 27. VH konané 16. září 2016. včetně plnění 

usnesení: 

Kompletní zprávu obdrželi delegáti v elektronicky zaslaných materiálech 27.VH a tak se předseda 

Robert Filgas soustředil jen na to nejpodstatnější. Zpráva je založena v materiálech 27. VH a je 

kdykoliv k nahlédnutí na OS ČUS Vsetín, z.s.. Upozornění na nejpodstatnější věci: 

- Velmi významné jsou od roku 2015 také činnosti spojené se zaváděním nového Informačního 

systému ČUS. Ne všechny TJ, SK ještě plně využívají tento systém. Dokonce TJ Jasenice, FC 

Lhotka nad Bečvou, 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm, Valašský sportovní klub mládeže 

neuvedly ani tak důležitý údaj v IS, jako je členská základna. Rychle si to dejte do 

pořádku, protože data z IS ČUS budou tvořit podklad pro dotace. Proto si Vás dovolujeme 

požádat, abyste věnovali velkou pozornost údajům, které jsou u Vaší TJ, SK v IS uvedeny. 

Budou zpřísněny kontroly při podávání žádostí a vyúčtování dotací. A každou nesrovnalost jsme 

povinni hlásit. OS ČUS potřebuje trvale zvyšovat kvalitu. V rejstřících se musí pravdivě 

objevovat všechno, co tam má být. Údaje musí být stále živé a pravdivé. 

- Zásadní zpoždění v dotačním procesu nebylo způsobeno pouze množstvím žádostí, ale 

hlavně kvalitou podaných žádostí. V průměru 2/3 žádostí trpěly vadami a bylo nutno žadatele 

vyzývat k nápravě, často opakovaně. V příštím roce již tuto praxi ministerstvo držet nebude a 

nekvalitní a formálně špatně zaslané žádosti budou z dotačního řízení vyloučeny. Proto když si 

z něčím nevíte rady, tak se obraťte na nás. 

- Pomalu se blíží další ročník projektu Nejúspěšnější sportovec roku. I nadále budeme 

spolupracovat s agenturou Sport Action, Valašským deníkem a městem Vsetín i dalšími městy, 

které o tuto spolupráci projeví zájem. Je předběžně dojednán termín slavnostního vyhlášení 

ankety - středa 7. března 2018 v 18.00 hodin v KD Vsetín. 

- Také vám připomínám, že se chýlí ke konci termín zaplacení členských příspěvků na OS 

ČUS Vsetín. Ten je 1. 11. 2017 a řada z vás ještě příspěvky neuhradila. 

- V roce 2014 obnovila Česká unie sportu program „Sportuj s námi“. Projekt měl novou 

koncepci, ale snažil se navázat na dlouhou tradici a podporu sportovních akcí pro širokou 
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veřejnost. Do projektu byly zařazeny akce, které byly určeny všem věkovým kategoriím od dětí 

až po seniory. Cílem je přitáhnout ke sportu i doposud neregistrované sportovce a přesvědčit 

veřejnost, že sport není jen fyzická zátěž, ale i kolektivní a společenská událost, při níž se mohou 

lidé seznámit a pobavit. 

- Ujišťováni, že se vedou intenzivní jednání ohledně úpravy financování sportu v ČR, 

zejména základních článků skončilo daleko dříve, než začala dotační kauza. Financování 

základních článků totiž už od počátku roku uvázlo v pasti neshod sportovního prostředí a 

politiky, navíc když v emotivních časech naplno vyvěraly skrývané neshody mezi mocnými 

muži tohoto specifického sportovního světa, šéfem Českého olympijského výboru Jiřím 

Kejvalem a předsedou naší České unie sportu Miroslavem Janstou. 

- Kejval se jasně profiloval těmito větami: „Chceme, aby bylo jasné, že sportovní svazy jsou 

nejdůležitější a není možné, aby peníze chodily přímo do oddílů a jednot.“ Tam se podle něho 

peníze ztrácí. A pak se v dotační kauze nepochopitelně prohlásil za poškozeného. Přitom 

v porovnání střešních organizací je pravda na naší straně.  

Česká unie sportu sdružuje k 31. 12. 2015: 1 139 886 členů  

Česká obec sokolská má 156 682 členů  

Český olympijský výbor nemá členskou základnu z fyzických osob. 

 

4. Se zprávou o hospodaření a majetku OS ČUS Vsetín k 31. 12. 2016 delegáty seznámila 

referentka SCS a ekonomka Bc. Kateřina Janáčová. 

Také tuto zprávu obdrželi delegáti podrobně v číselné podobě v elektronicky zaslaných 

materiálech. Delegáti měli na prostudování dostatek času. Se zprávou vystoupila a jednotlivé 

položky konkretizovala slečna Janáčová. Dotazů a připomínek k hospodaření nebylo. Také tato 

zpráva je založena v materiálech 27. VH a je kdykoliv k nahlédnutí na OS ČUS Vsetín, z.s. 

 

5. Zprávu kontrolní komise k výsledkům hospodaření OS ČUS  Vsetín a činnosti komise za 

období od poslední valné hromady přednesl její předseda Vladimír Hrtáň: 

Zpráva je založena v materiálech 27. VH. a je kdykoliv k nahlédnutí na OS ČUS Vsetín, z.s.. 

Součástí zprávy je i Statut Kontrolní komise Okresního sdružení České unie sportu Vsetín 

z.s. s jehož návrhem rovněž seznámil delegáty pan Hrtáň. I tento je založen v materiálech 27. 

VH. a je kdykoliv k nahlédnutí na OS ČUS Vsetín, z.s. 

 

6. Zpráva mandátové komise. 

Se zprávou mandátové komise vystoupil její předseda pan Pastorek. Na 27. VH OS ČUS bylo 

pozváno 103 delegátů s hlasem rozhodujícím. Podle prezenční listiny se 27. VH OS  ČUS 

Vsetín,z.s. zúčastnilo 74 delegátů s hlasem rozhodujícím což je 71,84 %. 

27. VH OS ČUS Vsetín, z.s. byla usnášení schopná. 

 

7. Diskuse k předneseným zprávám. 

Diskutující byli vyzváni, aby se přihlásili a představili.  Diskusní příspěvek podle jednacího řádu 

nemůže být delší než 3 minuty. Výjimku uděluje předsednictvo pozvaným hostům. 

Ing. Josef Balaštík – předseda ZKR: Seznámil přítomné, jak si jako nově zvolený předseda 

Zlínské krajské organizace ČUS představuje celkovou činnost. ZKO ČUS, která by měla být 

daleko funkční. ZKR měla by pracovat operativně a měla by se stát účinným partnerem 

Zlínského kraje. ZKO by se měla prezentovat skutečnými kvalitativními výstupy a navrhovat 

konkrétní řešení problematiky sportu a to nejenom na krajské úrovni. Hovořil o nutnosti 

zjednodušení předkládání žádostí o dotace a jejich vyúčtování. Co se týká dění na úrovni 

republikového sportu podotkl, že kromě změny původního názvu ČSTV se jedná o orgán se stále 

stejným osazením lidmi, kteří tam nemají co dělat. Ctíme presumpci neviny, ale setrvávat v tak 

hektické době bez řádného vedení jednoduše do nekonečna nelze. Silně to pociťují především 
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základní články hnutí. Nastínil i mnoho dalších rozumných podnětů, za které ho delegáti 

odměnili velkým potleskem. 

Vlastimil Adámek – TJ Sokol Ratiboř: Vystoupil s kritikou současného vedení ČUS.   

Český sport neprožívá dobré období. To také v plné nahotě odhalila současná dotační kauza a 

kauza s financováním sportu. Současné ČUS, to jsou velké problémy, kterými toto čtyřleté 

období vyvrcholilo. Česká unie sportu obdržela usnesení o zahájení trestního stíhání právnické 

osoby. Usnesení je mj. založeno na předpokladu, že byly činěny kroky k navýšení zdrojů pro 

správu majetku ČUS a zajištění sportovní činnosti. Obvinění jsou předseda ČUSu Jansta, 

místopředseda Pelta, generální sekretář Boháč a usnesení o zahájení trestního stíhání právnické 

osoby obdržela i celá Česká unie sportu. Tak jsme zůstali bez vedení, jménem ČUS vystupuji 

pouze Hájek a to je situace neúnosná. Proto je nutno celou záležitost radikálně řešit. Návrh pro 

usnesení zněl: 27. valná hromada OS ČUS Vsetín, z.s. konané dne 22. září 2017 v 15.30 hodin 

v sále Městského úřadu ve Vsetíně – I. poschodí  Ž á d á: 

      1.  Vyvolání mimořádné Valné hromady ČUS, z.s., 

      2.   Odvolání současného vedení ČUS, z.s. 

      3.   Změnu stanov ČUS, z.s. 

Návrh byl přijat všemi delegáty jednohlasně. 

Tento názor nastartoval rozsáhlou diskuzi na všeobecné téma sportu a to jak na svazových 

úrovních, tak na úrovni KO a OS ČUS. Podobně vystupovali i další delegáti. 
Anton Pastorek – TJ SOKOL Branky: Podobná situace je i ve FAČRu a ostře kritizoval také 

tento svaz. Zdůraznil, že např. v Olomouckém kraji, a některých dalších, již na malé kluby 

přispívají a tam to jde. Vše opravdu záleží jen na lidech. Jeho diskusním příspěvkem se nesla 

celková kritika na FAČRu. 

Petr Zádrapa – TJ SOKOL Pozděchov: zabýval se neutěšenou situací kolem financování sportu 

a děním ve sportu vůbec. 

Stejně na podobné problémy poukazovala řada dalších diskutujících. Poté byla diskuse 

ukončena. 

K předneseným zprávám byla vypracována jednotlivá dílčí usnesení, která budou zahrnuta 

a schválena v celkovém usnesení: 

Usnesení č. I. - ke Zprávě o činnosti a hospodaření OS ČUS Vsetín, z.s. za rok 

2016  

27. VH OS ČUS  

A) S c h v a l u j e  
1. Zprávu o činnosti OS ČUS Vsetín, z.s. za rok 2016, připomenutí činnosti ve čtyřletém 

volebním období a úkolech na rok 2017, včetně kontroly plnění usnesení 26. VH OS 

ČUS.  

2. Zprávu o hospodaření a majetku OS ČUS Vsetín, z.s. za rok 2016. 

3. Zprávu o čerpání rozpočtu OS ČUS Vsetín,z.s.. za rok 2016.  

B) B e r e  n a  v ě d o m í   

1. Zprávu o inventarizaci k 31. 12. 2016.  

2. Výsledky pasportizačního šetření OS ČUS Vsetín.  

3. Informace o stavu členské základny k 31. 12. 2016.  

4. Informace o akcích „ Sportuj s námi“ na rok 2017. 

C) U d ě l u j e  m a n d á t  
1. Výkonnému výboru OS ČUS k případnému rozdělení mimořádně získaných zdrojů 

sdruženým subjektům.  

D) U k l á d á  
1. Tělovýchovným jednotám a sportovním klubům předložit návrh programu údržby a 

provozu ze státních prostředků pro rok 2018 v termínu stanoveném ČUS a MŠMT. 
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2. Tělovýchovným jednotám a sportovním klubům předložit návrh programů a akcí 

vyhlášených programů pro rok 2018 v termínu stanoveném  ČUS a MŠMT. 

3. Tělovýchovným jednotám a sportovním klubům předložit řádně statistický výkaz o 

členské základně a výkaz závěrky hospodaření SK/TJ za rok 2017 v termínu stanoveném 

ČUS. 

Usnesení č. II. - ke Zprávě Kontrolní komise OS ČUS Vsetín, z.s. za rok 2016  

27. VH OS ČUS  

A) S c h v a l u j e :  
1. Zprávu kontrolní komise OS ČUS Vsetín, z.s., zpracovaná pro 27. VH Okresního 

sdružení České unie sportu Vsetín, z.s. a přednesenou předsedou komise Hrtáněm. 

2.  Statut Kontrolní komise Okresního sdružení České unie sportu Vsetín, z.s. 
 

8. Volby orgánů OS ČUS Vsetín, z.s. na období 2017 – 2021 

27. VH OS ČUS  

A) S c h v a l u j e  
1. Volby do orgánů OS ČUS Vsetín, z.s. na volební období 2017 – 2021. 

Během jednání se delegáti seznámili s kandidátkou do orgánů OS ČUS Vsetín, z.s. na 

volební období 2017 – 2021 a v úvodu jednání si delegáti odsouhlasili způsob voleb. Volby 

proběhnou veřejným hlasováním. 

  
Má někdo jiný návrh, nebo připomínky? Nechám hlasovat Kdo je pro: 74. Je někdo proti: 

nikdo, zdržel se hlasování: nikdo. 

 

Kandidátní listina orgánů OS ČUS na volební období  2017- 2021 
Předseda: Filgas Robert, nar. 6. 1. 1948, mobil: 603163958,  

 Lužná u Vsetína 133, 756 11, e-mail: cus.vsetin@seznam.cz 

 

Členové VV: Holubová Alena, nar. 28. 4. 1954, mobil: 604620822, 

 U skláren 2263, 755 01 Vsetín, e-mail: alenaholubova@seznam.cz 

 

 Janáčová Kateřina Bc., nar. 23. 2. 1991, mobil: 774554664, 

 Horní Lideč 298, 756 12, e-mail: cus.vsetin@seznam.cz 

 

 Pastorek Anton, nar. 10. 5. 1960, mobil: 724758026, 

 Branky 181, 756 45, e-mail: anton.pastorek@email.cz 

 

 Trčka Bohumír, nar. 1. 4. 1938, mobil: 731514613, 

 Dukelská 1818, 755 01 Vsetín, e-mail: BTrcka@seznam.cz 

    

 Šimoník Jiří, nar. 6. 4. 1951, mobil: 603240538, 

 Janová 128, 755 01 Vsetín, e-mail: simonici@seznam.cz 

 

 Volek Stanislav, nar. 2. 1. 1965, mobil: 732837754, 

Ohrada 2835, 755 01 Vsetín, e-mail: volekstanislav@gmail.com 

 

mailto:alenaholubova@seznam.cz
mailto:cus.vsetin@seznam.cz
mailto:anton.pastorek@email.cz
mailto:BTrcka@seznam.cz
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Předseda KK: Hrtáň Vladislav, nar. 31. 8. 1967, mobil: 604111965, 

 Ústí 52, 755 01 Vsetín, e-mail: vl.hrtan@seznam.cz   

 

Členové KK: Bardoň Aleš, nar. 15. 8. 1947, mobil: 737455202, 

 Svazarmovská 1574, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 

Mazáč Jan, nar. 23. 7. 1976, mobil: 732203896 

 Hovězí 621, 756 01, hanz.mazac@centrum.cz. 

   
9. Dalším bodem delegáti plynule navázali na Rozpočet OS ČUS pro rok 2017. 

Také rozpočet obdrželi delegáti v elektronické podobě v podkladových materiálech. Tento 

rozpočet je odvislý od příjmů z plánovaných dotací. S rozpočtem seznámila Bc. Janáčová, 

ekonomka OS ČUS Vsetín. 

Připomínky ani pozměňující návrhy k rozpočtu nebyly a tak dal předsedající o rozpočtu hlasovat. 

Pro přijetí rozpočtu hlasovalo všech 74 delegátů VH. Proti nebyl nikdo, rovněž nikdo se 

hlasování nezdržel. Rozpočet na rok 2017 byl jednomyslně schválen. 

27. VH OS ČUS  

A) S c h v a l u j e  
1. Rozpočet OS ČUS Vsetín, z.s. na rok 2017. 
 

10. Usnesení 27. Valné hromady  

S návrhem usnesení seznámil delegáty předseda návrhové komise Stanislav Volek. 

Návrhová komise vycházela z návrhu, který delegáti obdrželi v elektronické podobě 

v podkladových materiálech a připomínek a návrhů vzešlých z diskuse. Předsedající o celém 

usnesení dal hlasovat.  

 
SOUBOR USNESENÍ 
27. valné hromady OS ČUS Vsetín, z.s. konané dne 22. září 2017 v 15.30 hodin v sále 

Městského úřadu ve Vsetíně – I. poschodí. 

 

Usnesení č. I. - ke Zprávě o činnosti a hospodaření OS ČUS Vsetín, z.s. za rok 

2016  

27. VH OS ČUS  

A) S c h v a l u j e  
1. Statut valné hromady Okresního sdružení České unie sportu Vsetín, z.s. (program, 

jednací řád, volební řád). 

2. Zprávu o činnosti OS ČUS Vsetín, z.s. za rok 2016, připomenutí činnosti ve čtyřletém 

volebním období a úkolech na rok 2017, včetně kontroly plnění usnesení 26. VH OS 

ČUS.  

3. Zprávu kontrolní komise OS ČUS Vsetín, z.s. 

4. Statut Kontrolní komise Okresního sdružení České unie sportu Vsetín, z.s 

5. Zprávu o čerpání rozpočtu OS ČUS Vsetín, z.s.. za rok 2016.  

6. Zprávu o hospodaření a majetku OS ČUS Vsetín, z.s. za rok 2016. 

7. Rozpočet OS ČUS Vsetín, z.s. na rok 2017. 

8. Volby do orgánů OS ČUS Vsetín, z.s. na volební období 2017 – 2021. 
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B) B e r e  n a  v ě d o m í   

1. Zprávu o inventarizaci k 31. 12. 2016.  

2. Výsledky pasportizačního šetření OS ČUS Vsetín.  

3. Informace o stavu členské základny k 31. 12. 2016.  

4. Informace o akcích „ Sportuj s námi“ na rok 2017. 

5. Informace o složení Krajské rady ČUS Zlín. 

 

C) U d ě l u j e  m a n d á t  
1. Výkonnému výboru OS ČUS k případnému rozdělení mimořádně získaných zdrojů 

sdruženým subjektům  

 

D) U k l á d á  
1. Tělovýchovným jednotám a sportovním klubům předložit návrh programu údržby a 

provozu ze státních prostředků pro rok 2018 v termínu stanoveném ČUS a MŠMT. 

2. Tělovýchovným jednotám a sportovním klubům předložit návrh programů a akcí 

vyhlášených programů pro rok 2018 v termínu stanoveném  ČUS a MŠMT. 

3. Tělovýchovným jednotám a sportovním klubům předložit řádně statistický výkaz o 

členské základně a výkaz závěrky hospodaření SK/TJ za rok 2017 v termínu stanoveném 

ČUS. 

 

E) P o v ě ř u j e  
Výkonný výbor OS ČUS Vsetín, z.s. k volbě delegátů na jednání VH ZKO ČUS a VH ČUS .  

 

F) Ž á d á 

      1.  Vyvolání mimořádné Valné hromady ČUS, z.s., 

      2.   Odvolání současného vedení ČUS, z.s. 

      3.   Změnu stanov ČUS, z.s. 
Předsedající dal o celém usnesení hlasovat.  

 
Kdo je pro, aby takto navržené usnesení 27. VH OS ČUS Vsetín, z.s. bylo přijato:  74 delegátů. 

(jednomyslně). Kdo je proti přijetí: nikdo. Zdržel se hlasování: nikdo.  
        

Předsedající konstatoval, že usnesení 27.VH bylo přijato. 

 
11. Závěr:   Poté předsedající provedl závěr 27. VH OS ČUS Vsetín, z.s., poděkoval všem 

delegátům, kteří se v tak hojném počtu 27. VH aktivně účastnili a popřál všem hodně zdaru v 

náročné práci v dalším čtyřletém období, ve kterém bychom se konečně měli dočkat naplnění 

dosud stále neplněných vládních příslibů ve financování sportu a to garantovaně, stabilně s 

víceletými programy, a potřebu stabilního financování sportu od r. 2017, kdy se mělo dosáhnout 

výše 6 mld. korun ročně a v roce 2018 to bude slíbených 7,5 miliardy korun (tedy další navýšení 

o 1,5 miliardy korun) – stoupající trend bude pokračovat do roku 2020, kdy částka údajně 

dosáhne 10 miliard korun. Dočkat bychom se už konečně rovněž měli novely zákona o podpoře 

sportu. Aby už nikdy český sport nemusel zažít takový rok, jako nám připravilo MŠMT ten 

letošní a nemuseli jsme naši dobrovolnou práci dehonestovat tím hanebným, ale ve sportu 

pravdivým: Sliby se slibují, blázni se radují. 
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Aby se Kejval omluvil za pronesené věty: „Chceme, aby bylo jasné, že sportovní svazy jsou 

nejdůležitější a není možné, aby peníze chodily přímo do oddílů a jednot.“ Tam se podle něho 

peníze ztrácí. Od předsedy ČOV a kandidáta do MOV bychom čekali, že bude k nám 

dobrovolným pracovníkům uplatňovat více toho olympijského fair play. 

 
Ve Vsetíně, dne 22. 9. 2017 

 

Zapsal: Robert  F i l g a s    
 

Ověření zápisu provedla Bc. Kateřina Janáčová 
 


