Okresní tělovýchovné sdružení ČSTV ve Znojmě, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
Znojmo 27. dubna 2015

ZÁPIS
z 3. zasedání výkonného výboru OTS ČSTV dne 27. dubna 2015
Přítomni: Kolesa Zdeněk, Šoba Josef, Bernardová Marie, Mašek Jiří, Kyněra Jiří, Peřinka Jaroslav,
Omluveni: Matoušek Vladislav,
Program: 1. Schválení zápisu č. 2 z jednání dne 16. 3. 2015.
2. Nový Občanský zákoník – Stanovy TJ – SK a OTS – p. Švarc spolu s panem Štěpánem seznamují VV
s obsahem zákoníku a metodikou postupu tělovýchovných jednot – p. Švarc podá informaci jednotám při
seminářích v mikroregionech od dubna 2015
Vzory stanov jsou k dispozici u pana Štěpána
Bude provedena urgence tělovýchovných jednot, aby již pracovaly na stanovách a změně v názvech
3. Porada zástupců TJ – SK, KO ČUS a OS ČUS v Praze 14. 4. 2015 – p.Švarc seznamuje VV s obsahem
porady a upozorňuje na spuštění nového Informačního systému a harmonogramu jeho zavádění. P. Kolesa
doplňuje informace k financování sportu v roce 2015
4. Svolání a příprava 22. VH OTS ČSTV ve Znojmě dne 5. 6. 2015 – VV schválil termín konání na pátek
5. 6. 2015 od 16:00 hod. v restauraci „U Polehňů“ v Příměticích – veškeré potřebné materiály připraví a odešle
tělovýchovným jednotám p. Švarc ve spolupráci s panem Štěpánem a to nejpozději do úterý 5. 5. 2015
5. Různé – Evidence majetku v TJ – SK, kontrola platností nájemních – výpůjčkových smluv – p. Štěpán
provedl kontrolu a poté urgenci těchto smluv u jednotlivých TJ a SK a předává VV současný stav
Krajská rada ČUS 25. 3. 2015 v Brně – za OTS ČSTV ve Znojmě se zúčastnili p. Kolesa a p.
Štěpán a seznamují VV s obsahem jednání
31. VH ČUS v Nymburku – p. Kolesa podává zprávu z tohoto zasedání
6. Pošta – Trenérka/cvičitelka roku 2014 – p. Švarc splnil úkol a zaslal nominaci paní Staňkové na toto
ocenění – bohužel tato nominace neprošla do finálové fáze vyhlášení
Informace o poskytování zálohy na činnost OTS ČSTV ve Znojmě – OTS ČSTV ve Znojmě
obdrželo smlouvu na zálohu na chod ve výši 139 000,-, kterou obratem potvrdilo a zaslalo na KO
ČUS – bohužel do dnešního dne peníze nebyly připsány na účet OTS ČSTV ve Znojmě
Pozvánka na VH KO ČUS v Brně 25. 5. 2015 – VV schvaluje jako delegáty p. Kolesu, p. Peřinku,
p. Švarce a p. Štěpán se zúčastní jako člen Krajské rady

Zapsal: Roman Švarc
manažer OTS

Kolesa Zdeněk v. r.
předseda OTS

