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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 16. 11. 2018 

 

Z Á P I S  
z jednání 28. valné hromady Okresního sdružení České unie sportu Vsetín, z.s. 

konané dne 16. 11. 2018 v sále Městského úřadu Vsetín. 
 

 

Okresní sdružení eviduje ke dni konání 28. VH celkem 93 TJ/SK, které byly pozvané. Dále 

bylo řádně pozváno 6 okresních svazů. Celkem tedy bylo pozváno 99 delegátů s hlasem 

rozhodujícím. 

 

28. VH Okresního sdružení České unie sportu Vsetín, z.s. se dle prezenční listiny zúčastnilo 

celkem: 70 TJ/SK = 75,27%. 

 

 

VH se bez omluvy nezúčastnily tyto TJ/SK: 

TJ Sokol Hutisko-Solanec, z.s.; TJ Spartak Jablůnka, z.s.; Tělovýchovná jednota Kelč, z.s.; TJ 

Poličná, spolek; TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek, TJ Sokol Seninka, z.s.; TJ Lesana Staré 

Zubří, z.s.; Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek; Tělovýchovná jednota Veselá, 

z.s.; TJ Partyzán Prlov, z.s.; Tenisový klub Zašová, z.s.; Sportovní klub neslyšících Valašské 

Meziříčí, z.s.; Tenisový klub DEZA Valašské Meziříčí, z.s.; Blizzard Vsetín, z.s.; Asociace 

Radiového orientačního běhu Kunovice, FC Velké Karlovice + Karolinka z.s.; Akademie 

karate Valašské Meziříčí, z.s.; 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm, z.s.; VALAŠSKÝ 

HOKEJOVÝ KLUB, z.s.; Šachy Hošťálková z.s. 

 

Omluveny byly tyto TJ/SK: TJ Sokol Lužná, z.s.; Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, 

z.s.; Lyžařský klub Radhošť z.s.. 

 

Celkem se nezúčastnilo 28. VH:  23 TJ/SK = 24,73%. 

 

28. VH Okresního sdružení České unie sportu Vsetín, z.s. se dle prezenční listiny zúčastnily 

celkem 4 okresní svazy = 66,67%. 

 

VH se nezúčastnily 2 okresní svazy = 33,33% a jednalo se o svaz šachový a hokejový. 

 

28. VH Okresního sdružení České unie sportu Vsetín, z.s. byla usnášení schopná. 
 

VV OS ČUS Vsetín, z.s.: 

Pozváno: 7 

Přítomno: 4 

Účast:  57,14% 
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Omluveni: Filgas Robert, Holubová Alena, Trčka Bohumír. 

 

Kontrolní komise: 

Pozváno: 1 

Přítomno: 1 

Účast:  100,00% 

 

Hosté: 

Pozváno: 4 

Přítomno: 1 

Účast:  25,00% (Ing. Tomáš Pifka) 

Omluveni:  předseda ZKO Ing. Josef Balaštík, místopředseda ZKO Mgr. Karel Jankovič, 

místopředseda ZKO Pavel Brímus 

 

 

28. VH zahájil místopředseda Okresního sdružení České unie sportu Vsetín, z.s. (dále jen OS 

ČUS) Stanislav Volek. Přivítal přítomného hosta a delegáty s hlasem rozhodujícím, členy VV 

a zároveň omluvil nepřítomnost z důvodu dlouhodobé nemoci předsedu OS ČUS Roberta 

Filgase. 

 

Program 28. VH: 

Připomínky k programu 28. VH OS ČUS nebyly a program delegáti schválili. Pro hlasovalo 

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

jednomyslně schválen. 

 

Schválení jednacího řádu: 

Tento jednací řád obdrželi delegáti v předstihu v písemných materiálech. K jednacímu řádu 

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

znění schválen. Proto, aby se takto navrženým jednacím řádem VH řídila, se vyjádřilo všech 

74 delegátů. Proti nebyl nikdo, rovněž se nikdo hlasování nezdržel. Jednací řád byl 

jednomyslně schválen. 

 

Volba pracovního předsednictva: 

Do pracovního předsednictva byli navrženi: 

Za VV OS ČUS Vsetín: 

Stanislav Volek, místopředseda OS ČUS Vsetín, 

Jiří Šimoník, člen VV a delegát BK JOaC Janová, z.s. 

 

Za TJ a SK: 

Ing. Tomáš Drábek, delegát TJ Sokol Jarcová z. s. 

Jan Mazáč, delegát TJ Sokol Huslenky, z.s. 

 

K navrženým žádných připomínek nebylo a předsednictvo bylo jednomyslně zvoleno. 

 

Podle jednacího řádu si předsednictvo mezi sebou zvolilo předsedajícího 28. VH OS ČUS. 

Veřejným hlasováním byl zvolen předsedajícím pan Stanislav Volek. Ten pokračoval v řízení 

28. VH OS ČUS. 
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Volba mandátové komise 

Do mandátové komise byli navrženi: 

Anton Pastorek, člen VV a delegát TJ Sokol Branky, z.s., 

 

Za TJ a SK: 

Karel Hurta, TJ Sokol Bystřička, z.s. 

Kateřina Janáčová, referentka SCS 

 

Volba návrhové komise 

Návrhovou komisi tvoří zvolení členové pracovního předsednictva. Jiných návrhů ani námitek 

k navrženým nebylo a tak delegáti hlasovali. Pro bylo 74 delegátů, proti nebyl nikdo, ani se 

nikdo nezdržel hlasování. Předsedou návrhové komise byl zvolen Jiří Šimoník, člen VV a 

delegát BK JOaC Janová, z.s.. 

 

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

k předsednickému stolu a to výhradně v písemné podobě k rukám předsedy návrhové komise. 

 

Volba zapisovatele z jednání 28. VH OS ČUS: 

Navržen byl místopředseda OS ČUS Stanislav Volek. Připomínek nebylo a s počtem 74 hlasů 

byl jednomyslně schválen. 

 

Volba ověřovatele zápisu z jednání 28. VH: 

Ověřovatelkou zápisu byla navržena a jednomyslně schválena slečna Kateřina Janáčová. 

 

Zpráva o činnosti OS ČUS Vsetín od 27. VH konané 22. září 2017 včetně plnění 

usnesení. 

Kompletní zprávu obdrželi delegáti v elektronicky zaslaných materiálech 28. VH a tak se 

místopředseda Stanislav Volek soustředil jen na to nejpodstatnější. Zpráva je založena 

v materiálech 28. VH a je kdykoliv k nahlédnutí na OS ČUS. 

 

Se zprávou o hospodaření a majetku OS ČUS Vsetín k 31. 12. 2017 delegáty seznámila 

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. 

 

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 28. VH a je kdykoliv k nahlédnutí na OS ČUS. 

 

Zpráva mandátové komise. 

Se zprávou mandátové komise vystoupil její předseda pan Pastorek. Na 28. VH OS ČUS bylo 

pozváno 99 delegátů s hlasem rozhodujícím. Podle prezenční listiny se 28. VH OS ČUS 

Vsetín, z.s. zúčastnilo 74 delegátů s hlasem rozhodujícím což je 74,75%. 

28. VH Okresního sdružení České unie sportu Vsetín, z.s. byla usnášení schopná! 

 

Projednání Rozpočtu OS ČUS pro rok 2018. 

Také rozpočet delegáti v předstihu obdrželi v elektronické podobě v podkladových 

materiálech. Tento rozpočet je odvislý od příjmů z plánovaných dotací. Podrobně rozpočet 

okomentovala slečna Janáčová. Pro přijetí rozpočtu, tak jak byl delegátům předložen 
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v písemné podobě, hlasovalo 74 delegátů. Nikdo nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování. 

Rozpočet OS ČUS Vsetín na rok 2018 byl v předložené písemné podobě schválen. 

 

Diskuse k předloženým zprávám a písemným podkladům. 

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

řádu nemůže být delší než 3 minuty. Do diskuse se přihlásil Ing. Pifka, který poděkoval všem 

přítomným za obětavou práci ve svých klubech a jednotách. Přislíbil spolupráci a pomoc při 

uskutečňování akcí OS ČUS, TJ či SK. Poté již nebylo žádných diskutujících, a tak 

předsedající diskuzi ukončil. 

 

Zpráva návrhové komise, schválení komplexního usnesení 28. VH  Okresního sdružení 

České unie sportu Vsetín, z.s. 

S návrhem usnesení seznámil delegáty p. Pastorek. Návrhová komise vycházela z návrhu, 

který delegáti obdrželi v elektronické podobě v podkladových materiálech. Předseda komise 

konstatoval, že komisi nepřišly žádné doplňující návrhy ani připomínky. Předsedající o 

celém usnesení nechal hlasovat. 

Pro přijetí usnesení 28. VH Okresního sdružení České unie sportu Vsetín, z.s. bylo 74 

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

Unesení 28.VH OS ČUS bylo jednomyslně přijato. 

 

Závěr 

Předsedající všem, kteří se 28. VH řádně zúčastnili, poděkoval a popřál hodně zdaru v další 

náročné práci. Zároveň také na dálku popřál předsedovi p. Filgasovi brzké uzdravení. Poté 28. 

VH Okresního sdružení České unie sportu Vsetín, z.s. v 16:15 ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  

Stanislav Volek   v.r. 

 

Ověření zápisu provedla: 

Kateřina Janáčová   v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1. Soubor usnesení 28. VH Okresního sdružení České unie sportu Vsetín, z.s. konané dne 

16. 11. 2018.  


