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Z Á P I S  
z 31. valné hromady OS ČUS Vsetín, z. s.  

konané dne 14. října 2020 v 16:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vsetíně 
 

Dne 14. 10. 2021 od 16:00 se konala 31. valná hromada OS ČUS Vsetín, z. s. 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

 

1 Zahájení 

31. valnou hromadu zahájil pan Volek Stanislav. Přivítal přítomné hosty, delegáty s hlasem 

rozhodujícím a členy VV. Zasedání svolal VV OS ČUS Vsetín, z. s.  v souladu se stanovami. 

Veškeré materiály obdrželi delegáti v předstihu elektronickou poštou.  

 

a) Valná hromada schválila jednací řád tak, jak byl předložen.  

Výsledek hlasování: Pro – 57; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

b) Valná hromada schválila program 31. valné hromady.  

1) Zahájení 

- schválení jednacího řádu, 

- schválení programu, 

- volba pracovního předsednictva, 

- volba mandátové komise, 

- volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, 

2) Zpráva o činnosti od 30. VH, konané 17. září 2020. 

3) Zpráva o hospodaření za rok 2020. 

4) Návrh rozpočtu OS ČUS Vsetín, z.s. na rok 2021. 

5) Zpráva Kontrolní komise OS ČUS Vsetín, z. s. od 30. VH. 

6) Zpráva mandátové komise o účasti na 31. valné hromady OS ČUS Vsetín, z. s. 

7) Diskuse. 

8) Usnesení 31. valné hromady OS ČUS Vsetín, z. s.. 

12) Závěr 31. valné hromady OS ČUS Vsetín, z. s.. 

Výsledek hlasování: Pro – 57; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

c) Valná hromada schválila předsednictvo ve složení: 

Předsedající – Volek Stanislav. 

Členové – Ing. Drábek Tomáš, Mazáč Jan, Pastorek Anton, Šimoník Jiří. 

Výsledek hlasování: Pro – 57; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

d)Valná hromada schválila mandátovou komisi ve složení: 

Předseda – Holec Josef. 

Členové – Holubová Alena, Matůš Karel. 

Výsledek hlasování: Pro – 57; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

e) Valná hromada schválila zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Zapisovatel – Janáčová Kateřina. 



Ověřovatel zápisu – Volek Stanislav. 

Výsledek hlasování: Pro – 57; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

 

2 Zpráva o činnosti od 30. VH, konané 17. září 2020 

Valná hromada schválila zprávu o činnosti se záměry činnosti na další období včetně výroční 

zprávy a členských příspěvků, kterou přednesl pan Volek Stanislav. 

Výsledek hlasování: Pro – 57; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

 

3 Zpráva o hospodaření za rok 2020 

Valná hromada schválila zprávu o hospodaření, kterou přednesla slečna Janáčová Kateřina. 

Výsledek hlasování: Pro – 57; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

 

4 Návrh rozpočtu OS ČUS Vsetín, z. s. na rok 2021 

Valná hromada schválila rozpočet na rok 2021, který přednesla slečna Janáčová Kateřina. 

Výsledek hlasování: Pro – 57; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

 

5 Zpráva Kontrolní komise OS ČUS Vsetín, z. s. od 30. VH 

Valná hromada schválila zprávu kontrolní komise, kterou přednesl pan Mazáč Jan. 

Výsledek hlasování: Pro – 57; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

 

6 Zpráva mandátové komise o účasti na 31. valné hromady OS ČUS Vsetín, z. s. 

Valná hromada schválila zprávu mandátové komise. Jednání VH je usnášení schopné.  

Ze 109 pozvaných delegátů je přítomno 57 delegátů, účast je 52,29 %. 

Přičemž za SK/TJ z 103 pozvaných delegátů je přítomno 54 delegátů a z 6 pozvaných 

delegátů sportovních svazů jsou přítomni 3 pozvaní delegáti. 

Výsledek hlasování: Pro – 57; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

 

7 Diskuse 

Předsedající Volek Stanislav vyzval delegáty, aby se obraceli s dotazy, či připomínkami. 

Diskusní příspěvek nesmí být delší než 3 minuty.  

Do diskuze se zapojil: 

Petr Říha z FC Vsetín, z. s. – který navrhoval zvýšení členských příspěvků z toho důvodu, 

aby OS ČUS Vsetín, z. s. mohlo přijmout více zaměstnanců a ještě více se tak věnovat 

problematice, které jednotlivé SK/TJ zažívají. Dalším důvodem zvyšování členských 

příspěvků bylo z toho důvodu, že určité SK/TJ mají nadnesené členské základny v IS ČUS, 

které nejsou objektivní. 

Jarmila Korábečná z LK Dopohody, z. s. – která reagovala na členské příspěvky, které 

navrhoval pan Petr Říha. Sdělila, že to, že OS ČUS Vsetín, z. s. chce takto nízké členské 

příspěvky je pro ni, jako nové založený klub rozhodně benefitem, který OS nabízí. Oznámila, 

že OS ji pomáhá ve všech záležitostech a zvýšení členských příspěvků by pro její klub byla 

likvidující.  

Anton Pastorek z Tělovýchovné jednoty SOKOL Branky, z. s. – také vystoupil proti panu 

Petru Říhovi. Také se mu nelíbilo, že by měly být členské příspěvky zvyšovány. 



Karel Matůš z Tělovýchovné jednoty Francova Lhota, z. s. – byl také proti zvýšení členských 

příspěvků. Většina přítomných dalo najevo p. Říhovi, že nesouhlasí se zvýšením členských 

příspěvků.  
Pavel Brímus, místopředseda Krajské rady ZKO ČUS a manažer ZKO ČUS – odůvodnil, proč 

je členská základna taková, jaká je. Informoval zástupce SK/TJ o dotačním programu MŮJ 

KLUB, nastínil podávání žádostí MŮJ KLUB a vyzval kluby, že pokud mohou, aby si 

založily datové schránky, protože do budoucna to bude ulehčení pro komunikaci se všemi 

úřady. Poukázal také na úplný výpis z evidence skutečných majitelů a bezdlužnost, která 

svým způsobem komplikuje podávání žádostí, protože potvrzení mohou úřady vydat až do 30 

dní, takže SK/TJ nemají zbytečně odkládat tyto žádosti o potvrzení, aby mohli, co nejdříve 

zažádat o dotační program MŮJ KLUB 2022. Klad důraz na to, aby se jednoty obracely na 

slečnu Janáčovou, která pokud si s něčím nebude vědět rady, tak se obrátí právě na pana 

Brímuse a ten, pokud si s danou situací také nebude vědět rady, bude kontaktovat přímo NSA.  

Mgr. Karel Jankovič – pochválil SK/TJ za to, že jsou spolehlivé a účastní se VH OS ČUS 

Vsetín, z. s..  

 

 

8 Usnesení 31. valné hromady OS ČUS Vsetín, z. s. 

Valná hromada schválila usnesení, které přednesl pan Pastorek Anton – viz příloha.  

Výsledek hlasování: Pro – 57; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

 

9 Závěr 31. valné hromady OS ČUS Vsetín, z. s. 

Závěr 31. valné hromady OS ČUS Vsetín, z. s. provedl pan Volek Stanislav. 

 

Zasedání VH bylo zakončeno v 17:35 hod. 

 

 

Ve Vsetíně, dne 14. 10. 2021 

 

 

 

 

Zapsala: Janáčová Kateřina v. r.    Ověřil: Volek Stanislav v. r. 
 


