OS ČUS Blansko, Rožmitálova 40, BLANSKO 67801,
telefon: 516418607, cstv@email.cz
Zápis č. 12
z jednání výkonného výboru OS ČUS Blansko, konaného
dne 19.9.2013 v 15,30 hodin
Místo: sekretariát OFS, Rožmitálova 40, Blansko
Přítomni: Vrba, Kuncová, Souček, Nečas
Omluveni: Strya, Jalový, Kristýn, Hrazdíra
Jednání zahájil a řídil předseda OS ČUS J. Vrba
Program jednání:
1. Kontrola úkolů
2. Došlá pošta
3. Různé
ad1. K. Ťoupek souhlasí, že smlouva o prodeji garáže je neplatná. Garáž přejde do
majetku OS ČUS. K. Ťoupkovi se proti dokladům uhradí jeho náklady,
související s koupí garáže. Jedná se cca o 23 000,-Kč. Projednaná a schválená
dohoda VV bude podepsaná předsedou J. Vrbou.
ad2. Kuželkářský klub Blansko (TJ ČKD Blansko zaniklo), žádá o přijetí do OS ČUS
Blansko. VV schvaluje zařazení pod OS ČUS Blansko.
ad3. Předseda VV Josef Vrba informoval přítomné o novinkách z porady předsedů
7. volebního koše.
V letošním roce přišly na činnost OS ČUS Blansko dvě dotace ve výši 50 000,-Kč
a 100 000,-Kč. Další dotace nepřijde.
VH ČUS schválila 35 milionů pro krajská servisní centera sportu.
Pokud bude OS potřebovat jakoukoli pomoc se zpracováním programu IV., může
se obrátit na p.Koudelku nebo p. Janstu.
Pro naše OS je určeným senior-konzultantem p. Šimíček.
OS ČUS za dohodnutou úhradu nabídne TJ pomoc s podvojným účetnictvím.
Dotace na rok 2014 – veškeré dotace jsou podmíněny výběrem členských
příspěvků podle stavu členské základny k 31.12. 2013.
Na č.ú. 1006 – 1716702504/0600, v.s. 682001013 je třeba nejpozději do
30.11. 2013 zaslat členské příspěvky 1,-Kč/člena.
Olympijský výbor usiluje o zapojení do programu dotací z EU.
K zajištění financí využít „Sport pro všechny,“ kde zůstávají nevyčerpané peníze.
VV schválil pro naše okresní sdružení název OS ČUS Blansko.
Je třeba projít veškerou evidenci a sjednotit názvy a IČO, (číselníky vyjmenuje
statistický úřad).
Kuželkářský klub Blansko nahlásí do 30.11. 2013 na sekretariát svoji členskou
základnu.
Jednání VV 10.10., 7.11. 5.12. 2013 vždy v 15,30hod.

