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Z Á P I S  
z 32. valné hromady OS ČUS Vsetín, z. s.  

konané dne 6. října 2022 v 16:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vsetíně 
 

Dne 6. 10. 2022 od 16:00 se konala 32. valná hromada OS ČUS Vsetín, z. s. 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

 

1 Zahájení 

32. valnou hromadu zahájil pan Stanislav Volek. 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 – 34; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

b) Valná hromada schválila program 32. 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 31. VH, konané 14. října 2021. 

3) Zpráva o hospodaření za rok 2021. 

4) Návrh rozpočtu OS ČUS Vsetín, z.s. na rok 2022. 

5) Zpráva Kontrolní komise OS ČUS Vsetín, z. s. od 31. VH. 

6) Zpráva mandátové komise o účasti na 32. VH OS ČUS Vsetín, z. s. 

7) Diskuse. 

8) Usnesení 32. valné hromady OS ČUS Vsetín, z. s.. 

9) Závěr 32. valné hromady OS ČUS Vsetín, z. s.. 

Výsledek hlasování: Pro – 34; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

c) Valná hromada schválila předsednictvo ve složení: 

Předsedající – Stanislav Volek 

Členové – Ing. Tomáš Drábek, Pavel Obr, Jana Holubová, Jiří Šimoník  

Výsledek hlasování: Pro – 33; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 1. 

 

d)Valná hromada schválila mandátovou komisi ve složení: 

Předseda – Ivan Machulka 

Členové –  Emilie Pekařová, Karel Surovec 

Výsledek hlasování: Pro – 33; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 1. 

 



e) Valná hromada schválila zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Zapisovatel – Iva Bednářová 

Ověřovatel zápisu – Stanislav Volek 

Výsledek hlasování: Pro – 34; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

 

2 Zpráva o činnosti od 31. VH, konané 14. října 2021 

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

zprávy a členských příspěvků, kterou přednesl pan Stanislav Volek. 

Výsledek hlasování: Pro – 34; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

 

3 Zpráva o hospodaření za rok 2021 

Valná hromada schválila zprávu o hospodaření, kterou přednesla paní Iva Bednářová. 

Výsledek hlasování: Pro – 34; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

 

4 Návrh rozpočtu OS ČUS Vsetín, z. s. na rok 2022 

Valná hromada schválila rozpočet na rok 2022, který přednesla paní Iva Bednářová. 

Výsledek hlasování: Pro – 34; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

 

5 Zpráva Kontrolní komise OS ČUS Vsetín, z. s. od 31. VH 

Valná hromada schválila zprávu kontrolní komise, kterou přednesl pan Stanislav Volek 

z důvodu nemoci předsedy kontrolní komise pana Jana Mazáče. 

Výsledek hlasování: Pro – 34; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

 

6 Zpráva mandátové komise o účasti na 32. VH OS ČUS Vsetín, z. s. 

Mandátová komise informovala předsednictvo 32. VH o nízké účasti pozvaných delegátů.   

Z tohoto důvodu 32. VH OS ČUS Vsetín, z. s., není usnášení schopná.  

Ze 110 pozvaných delegátů je přítomno 42 delegátů, účast je 38,18 %. 

Za SK/TJ ze 104 pozvaných delegátů je přítomno 39 delegátů a z 6 pozvaných delegátů 

sportovních svazů jsou přítomni 3 pozvaní delegáti. 

Z tohoto důvodu vyhlásil předseda OS ČUS Vsetín, z.s., pan Stanislav Volek desetiminutovou 

přestávku s tím, že poté zahájil novou 32. VH OS ČUS Vsetín. 

Valná hromada schválila zprávu mandátové komise. Jednání 32. VH je usnášení schopné. 

Ze 42 pozvaných delegátů SK/TJ je přítomno 34 delegátů, účast je 80,95%. 

Přičemž za SK/TJ z 39 pozvaných delegátů je přítomno 31 delegátů a z 3 pozvaných delegátů 

sportovních svazů jsou přítomni 3 delegáti. 

Výsledek hlasování: Pro – 34; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

 

7 Diskuse 

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

Diskusní příspěvek nesmí být delší než 3 minuty.  

Do diskuze se zapojili: 

Pavel Matyáš z TJ Sokol Lužná, z.s. - z dotazem na dotační program Kabina, který byl 

pozastaven. Na tento dotaz mu fundovaně odpověděl pan Mgr. Karel Jankovič. Do této debaty 

se zapojili i jiní delegáti, kteří jsou velmi nespokojeni z investičními dotacemi NSA. Pro 



jejich činnost jsou podmínky téměř likvidační, vzhledem k současné situaci, kdy jsou rádi, že 

mají na zaplacení energií a fungování klubů. 

Petr Foltýn za Valašský kuželkářský klub Vsetín, z. s. - NSA zveřejnila zařazování sportů do 

košů, čímž by byly dotčeny a diskriminovány malé kluby a sporty, o které není takový zájem 

veřejnosti. Tento dotaz byl rovněž zodpovězen panem Karlem Jankovičem, který všem situaci 

objasnil. 

Mgr. Karel Jankovič, předseda ZKO ČUS – seznámil přítomné i s dalšími dotačními 

programy, které má NSA v plánu vyhlásit a požádal delegáty o trpělivost v této oblasti, i když 

ví, jak je situace pro kluby těžká a složitá. Poděkoval všem delegátům 32. VH, za jejich účast 

a vyzvedl práci, kterou odvádějí, většinou ve svém volném čase, někdy na úkor rodin a bez 

nároku na finanční ohodnocení. 

 

 

8 Usnesení 32. valné hromady OS ČUS Vsetín, z. s. 

Valná hromada schválila usnesení, které přednesl pan Jiří Šimoník – viz příloha.  

Výsledek hlasování: Pro – 34; Proti – 0, Zdržel se hlasování – 0. 

 

 

9 Závěr 32. valné hromady OS ČUS Vsetín, z. s. 

Závěr 32. valné hromady OS ČUS Vsetín, z. s. provedl pan Stanislav Volek. 

 

Zasedání VH bylo zakončeno v 17:40 hod. 

 

 

Ve Vsetíně, dne  6. 10. 2022 

 

 

 

 

Zapsala: Bednářová Iva v. r.    Ověřil: Volek Stanislav v. r. 
 

 


