Okresní tělovýchovné sdružení ČSTV ve Znojmě, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
Znojmo 5. října 2015

ZÁPIS
ze 6. zasedání výkonného výboru OTS ČSTV dne 5. října 2015
Přítomni: Kolesa Zdeněk, Bernardová Marie, Matoušek Vladislav, Šoba Josef, Mašek Jiří,
Omluveni: Kyněra Jiří, Peřinka Jaroslav,
Hosté:
Program: 1. Schválení zápisu č. 5 z jednání dne 31. 8. 2015.
2. Nové stanovy OTS ČSTV ve Znojmě – p. Švarc předal informaci o jednání s Mgr. Pavlem Nevrklou,
který pomohl při zajištění zápisu k Rejstříkovému soudu – po návratu pana Kyněry bude zajištěno označení
potřebnými ověřenými podpisy a odesláno na Krajský soud v Brně
3. Vyhodnocení setkání 7. volebního koše ve Znojmě dne 17. 9. 2015 – p. Kolesa děkuje přítomným za
účast a organizaci, hodnotí toto setkání velice kladně a informuje o průběhu jednání
4. Státní podpora sportu pro rok 2016 – dotační programy – p. Švarc informuje o metodice podávání
žádostí Programy IV a VIII – vše odesláno TJ/SK s termínem odevzdání 19. 10. 2015
5. ČUS Sportuj s námi – projekty ve 2. pololetí 2015 – písemný materiál předává p. Švarc, opět velice
kladně hodnocený Festival dračích lodí
6. Sportovec okresu 2015 – VV schvaluje jako mediální partnery Znojemsko, Znojemský týden a Deník a
zároveň schvaluje termín konání středa 27. ledna 2016, místo konání Sportovní hala Znojmo – p. Švarc
zajistí odeslání oficiální žádosti o povolení akce ve sportovní hale
7. Různé – Informace ze schůzky s ministryní školství v Brně dne 12. 9. 2015 – tohoto setkání se zúčastnil p.
Kolesa a informuje o průběhu a obsahu jednání VV
Informace z Krajské rady ČUS – p. Švarc předává informace, které obdržel od pana Štěpána
Informace o ekonomice OTS – p. Švarc seznámil VV se zajištěním ekonomiky a systému
spolupráce mezi OTS ČSTV ve Znojmě a paní Říhovou
Revizní komise – VV zadává panu Švarcovi do konce kalendářního roku 2015 svolat RK OTS ke
kontrole hospodaření a inventarizace kanceláře
8. Pošta – Petice „Zastavte devastaci sportovních klubů“ – VV se seznámil s náplní této petice a schválil její
odeslání TJ/SK – provede p. Švarc

Příští zasedání VV OTS ČSTV ve Znojmě se uskuteční v pondělí 26. října 2015 v 17:00 hod. v kanceláři OTS.

Zapsal: Roman Švarc
manažer OTS

Kolesa Zdeněk v. r.
předseda OTS

