Okresní tělovýchovné sdružení ČSTV ve Znojmě, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
Znojmo 9. února 2015

ZÁPIS
z 1. zasedání výkonného výboru OTS ČSTV dne 9. února 2015
Přítomni: Kolesa Zdeněk, Šoba Josef, Bernardová Marie, Matoušek Vladislav, Kyněra Jiří, Peřinka Jaroslav,
Mašek Jiří
Omluveni:
Program: 1. Schválení zápisu č. 8 z jednání dne 8. 12. 2014.
- Úkol pro manažera – dotaz panu Kovářovi ohledně akce Sportuj s námi, trvá
2. Vyhodnocení ankety Sportovec roku 2014 – p. Švarc informuje VV o finanční stránce projektu, OTS
čeká na schválení financí z města Znojma a KO ČUS
Členové VV se vyjádřili k samotnému galavečeru – ve velké většině kladné ohlasy, ale i připomínky, které
budou využity při pořádání dalšího ročníku
3. Výsledek šetření členské základny TJ-SK – p.Štěpán předložil písemný materiál, kde poukazuje na
některé jednoty, které tuto povinnost nesplnily, byla poslána urgence o nápravu
4. Vyúčtování hospodaření OTS ČSTV k 31. 12. 2014 a státních dotací 2014 – p. Štěpán předložil písemný
materiál o stavu hospodaření OTS ČSTV ke dni 31. 12. 2014 – vše v pořádku
p. Švarc informuje o stavu vyúčtování státních dotací pro jednoty okresu Znojmo – ČUS Praha oslovil
s žádostí o nápravu výsledovek k dotaci u jednot TJ Sokol Štítary a FC Moravský Krumlov – dle informace
náprava provedena
5. Různé – Krajská konference Mikulov – pan Kolesa pojednává o obsahu jednání – hejtman JUDr. Michal
Hašek je od 1. 2. 2015 garantem pro sport Jihomoravského kraje a od 1. 3. 2015 by mělo být do
sportu rozděleno 300 mil. Kč
6. Pošta – Informace z VV ČUS – p. Švarc přednesl VV informace z jednání – stěžejní body jednání jsou
informace o Svolání 31. valné hromady ČUS, která se bude konat 25. 4. 2015 a dalším bodem
jednání byly finance z loterií pro sport
Pozvánka na poradu představitelů a pracovníků okresních a krajských organizací ČUS krajů
Jihomoravského, Vysočiny a Zlínského – 26. 2. 2015 od 10:00 hod. – Za ČUS Znojmo se zúčastní
p. Kolesa
Nominace Trenérka – cvičitelka roku 2014 – VV schvaluje nominaci paní Ivetu Staňkovou – p.
Švarc zajistí odevzdání

Zapsal: Roman Švarc
manažer OTS

Kolesa Zdeněk v. r.
předseda OTS

