Okresní tělovýchovné sdružení ČSTV ve Znojmě, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
Znojmo 31. srpna 2015

ZÁPIS
z 5. zasedání výkonného výboru OTS ČSTV dne 31. srpna 2015
Přítomni: Kolesa Zdeněk, Bernardová Marie, Peřinka Jaroslav, Matoušek Vladislav, Šoba Josef,
Omluveni: Mašek Jiří, Kyněra Jiří
Hosté: Křístelová Ivana – nově zvolená členka RK, Svoboda Květoslav – předseda Sportovní komise MěÚ
Znojmo
Program: 1. Schválení zápisu č. 4 z jednání dne 18. 5. 2015.
2. Vyhodnocení 22. VH OTS ČSTV ve Znojmě dne 5. 6. 2015 – p. Kolesa hodnotí velice kladně účast
jednot na tomto zasedání VH, prostředí, ve kterém se konalo, na příští VH pouze doporučuje zvukovou
aparaturu
3. Činnost kanceláře OTS ČSTV ve Znojmě - inventarizace – p. Švarc informuje VV o změně pracovního
poměru z Dohody o provedení práce na Dohodu o pracovní činnosti a její řádné zaregistrování u všech
potřebných institucí, dále sděluje provedení inventarizace, podepsání hmotné odpovědnosti a předávacího
protokolu mezi OTS, panem Štěpánem a panem Švarcem
Úkol pro Revizní komisi OTS ČSTV ve Znojmě je do konce roku 2015 provést revizi v kanceláři OTS
4. Nový IS ČUS – p. Švarc seznamuje VV s informacemi obdrženými z ČUS Praha o novém Informačním
systému ČUS – má za úkol doplnění, aktualizaci a opravu dat v něm a informovat TJ o zřízení jejich
přístupů do IS ČUS
5. Nové stanovy OTS ČSTV ve Znojmě – nové stanovy byly s potřebnými dokumenty odeslány k registraci
ke Krajskému soudu v Brně, bohužel i po doplnění vyžádaných dokumentů byl návrh na zápis zamítnut –
OTS oslovilo Mgr. Pavla Nevrklu k pomoci v této problematice a ten již tuto agendu zpracovává ve
spolupráci s panem Švarcem
6. Příprava setkání 7. volebního koše ve Znojmě dne 17. 9. 2015 – toto setkání se uskuteční v daný termín
v 10:00 hod., pan Kolesa zve všechny zúčastněné na VV, místo bude upřesněno, pan Šoba vstoupil
v jednání s panem Hamzou o možnosti konání v komplexu hotelu Vinice Hnanice
7. Různé – Hospodaření OTS ČSTV k 31. 8. 2015 – p. Štěpán předložil VV písemný materiál se stavem
pokladny a účtu za dané období – VV schvaluje
8. Pošta – Sportovec okresu Znojmo 2015 – informace z KO ČUS – obdrželi jsme informaci o jednotlivých
kategoriích krajského vyhlášení s tím, že okresní sdružení přizpůsobí kategorie na okresní úrovni
kraji
Místo konání akce je navrženo ve Sportovní hale ve Znojmě se vstupem i pro veřejnost
Předběžný termín konání 20. nebo 27. ledna 2015
p. Svoboda informuje VV o jednání s firmou Laufen o možnosti záštity nad touto akcí a nabádá
VV k využití spolupráce se Znojemskou besedou
Smlouva o poskytnutí dotace z města Znojma – p. Švarc předává informaci o dotaci z rozpočtu
města Znojma na akci Sportovec okresu Znojmo ve výši 20 000,- Kč
Účel užití dotace ze státního rozpočtu Program IV – p. Švarc přeposlal jednotám, kterých se to
týká
Dotace JmK na sportovní činnost mládeže – informace předána jednotám okresu Znojmo a dle
informací několik jednot tuto možnost využilo a podaly žádosti

Státní podpora sportu pro rok 2016 – byla přijata informace z ČUS Praha, že MŠMT dosud
zpracovává podmínky pro vyhlášení programů v rámci Státní podpory sportu pro rok 2016 – na
základě delší doby zpracování bude posunuta i lhůta podání žádostí
AK Poupě – nabídka právních služeb pro TJ/SK v problematice změny názvu a stanov těchto
jednot – prozatím tuto nabídku nebudeme odesílat jednotám
Příští zasedání VV OTS ČSTV ve Znojmě se uskuteční v pondělí 5. října 2015 v 17:00 hod. v kanceláři OTS.

Zapsal: Roman Švarc
manažer OTS

Kolesa Zdeněk v. r.
předseda OTS

