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Okresní sdružení ČUS Šumperk, z.s.
Tyršova ul. 12, 78701 Šumperk
zapsané ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě
oddíl L, vložka 2426, IČO 495 616 51
http://sumperk.cuscz.cz/ e-mail: simicek.oscus@rps.cz

Řádným členům Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s.
Přidruženým členům Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s.
Členům OVV ČUS Šumperk
Členům KK OS ČUS Šumperk

Šumperk 5. května 2016

POZVÁNKA
Okresní výkonný výbor ČUS v Šumperku svolává jednání Valné hromady Okresního sdružení ČUS
Šumperk na

středu 18. května 2016 v 15.30 hodin.
Jednání se uskuteční v Divadelním sále IV. Základní školy, Sluneční ul. v Šumperku.
(místo konání valných hromad v roce 2013, 2014, 2015)

Pro jednání valné hromady stanovuje OVV ČUS následující program:
Program

1) Zahájení
2) Procedurální záležitosti (schválení jednacího řádu VH, volba pracovního
předsednictva, volba mandátové komise VH)
3) Zpráva o činnosti od VH 2015 a hospodaření za rok 2015
4) Zpráva Kontrolní komise OS ČUS od VH 2015
5) Zpráva mandátové komise o účasti na VH
6) Diskuse k předneseným zprávám, předloženým písemným podkladům a
hlasování k záležitostem roku 2015
7) Informace k postupu uplatňování Zákona 89/2012Sb.- Občanský zákoník
V SK/TJ
8) Návrh rozpočtu OVV ČUS na rok 2016
9) Návrh programu údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého kraje
pro rok 2016 v SK/TJ
10) Závěr valné hromady

Mandátní lístek je přílohou pozvánky, organizační informace a podkladové materiály k jednání
jsou odeslány elektronickou poštou řádným (viz článek IV/3 stanov OS ČUS Šumperk) i přidruženým (viz
článek IV/7 stanov OS ČUS Šumperk) členům OS ČUS a současně umístěny na webové stránce OS
ČUS Šumperk http://sumperk.cuscz.cz/
Soubor podkladů bude rovněž v tištěné podobě předáván delegátům při prezentaci k jednání
valné hromady.
V úctě
David A l e š
předseda OVV ČUS
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Organizační pokyny pro účastníky Valné hromady OS ČUS
Zahájení

- v 15.30 hodin, delegáty prosíme, aby zaujali svá místa v sále do 15.25 h.

Místo konání

-

Prezentace

- bude probíhat od 14.45 hodin v předsálí Divadelního sálu. Delegáti při
prezentaci odevzdají svůj mandátní lístek – viz níže, potvrzený vysílající
složkou (SK/TJ, okresní svaz) a podepíší se do prezenční listiny.
Pro účastníky bude při prezentaci k dispozici balená voda.

Podklady
k jednání

valná hromada se koná ve stejném místě, jako VH v minulých létech
v budově IV. ZŠ v Šumperku na ulici Sluneční, vchod k Divadelnímu sálu
(přízemí) je z boku hlavní budovy z ulice Sluneční, od parkovišť. Možnost
parkování je u budovy školy. Vchod bude označen.
Ulice Sluneční je v Šumperku v sídlišti směrem na místní část Temenici,
směr Bohdíkov, event. Hrabenov – Ruda na Moravou.
Odbočka z ulice Temenické ve směru ze Šumperka do ulice Sluneční je
vlevo na úrovni hostince „Zastávka“ a kotelny – po pravé straně. Při
příjezdu od Rudy n. Mor. Event. Bohdíkova – opačně.
Bod GPS pro navigaci ZDE: 49°58'17.079"N, 16°57'24.199"E

- obdrží delegáti v tištěné podobě při prezentaci před jednáním VH,
v elektronické podobě budou zaslány SK/TJ a svazům po 5. 5. 2015 a
jsou také k dispozici na http://sumperk.cuscz.cz/

Cestovné

- účastníkům valné hromady nebude vypláceno, delegáti se účastní na
náklady vysílající složky

Časový pořad

- zahájení v 15.30 hodin, předpokládané ukončení do 17.30 hodin
-o-o-o-
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Jednací řád valné hromady OS ČUS Šumperk
(návrh)

A) Pracovní předsednictvo:
1) Jednání valné hromady (dále VH) řídí pracovní předsednictvo tvořené z 3 zástupců řádných
členů OS ČUS a 3 zástupců OVV ČUS.
2) Zástupci řádných členů OS ČUS jsou voleni delegáty valné hromady, ke zvolení
postačuje nadpoloviční většina hlasů přítomných všech delegátů. Zástupci OVV ČUS jsou do
pracovního předsednictva jmenováni OVV ČUS.
3) Pracovní předsednictvo určí ze svých členů řídícího valné hromady.
4) Řídící vede jednání, uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí úkony potřebné k
zajištění průběhu jednání.
B) Delegáti valné hromady:
1) O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné
hromady. Delegáti řádných členů OS ČUS musí být pověřeni mandátem své vysílající
složky. Pověřením se rozumí razítko a podpis na mandátním lístku, který je všem delegátům
rozesílán s pozvánkou.
2) Každý delegát má právo vystoupit k projednávaným záležitostem a předkládat náměty a
připomínky. Délka diskusního příspěvku se stanovuje na 4 minuty, připomínka z místa na 1
minutu. Diskutujícímu může řídící odebrat slovo pouze po předchozím upozornění a to v
případě, kdy překročil časový limit, nebo se zcela odchyluje od tématu, či hrubým způsobem
uráží přítomné.
3) Delegát je povinen se zúčastnit hlasování VH a dbát pokynů řídícího, týkající se průběhu
jednání.
4) Práva delegáta mají i přítomní členové OVV ČUS a RK OVV ČUS s výjimkou práva
hlasování, pokud však nejsou současně delegáty řádných členů OS ČUS.
5) Jednání VH OS ČUS se účastní hosté pozvaní OVV ČUS a mohou se souhlasem pracovního
předsednictva vystoupit v diskusi.
C) Komise valné hromady:
1) Valná hromada volí:
a) mandátovou komisi, která má 3 členy, přičemž dva jsou navrženi delegáty řádných členů OS ČUS a
jeden je navrhován OVV ČUS.
Ke zvolení členů mandátové komise postačuje souhlas nadpoloviční většiny přítomných
delegátů. Komise ze svého středu určí mluvčího, který přednáší zprávu komise.
D) Usnesení valné hromady:
1)VH je schopna se usnášet, jsou-li splněny podmínky pro jednání ve smyslu platných „Stanov OS ČUS
Šumperk“.
2) O návrzích usnesení rozhodují delegáti veřejným hlasováním. O návrzích usnesení se
Rozhoduje v pořadí, v jakém byly předloženy. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům
předkládá OVV ČUS, resp. KK OVV ČUS. Usnesení je schvalováno ke každému bodu jednání
samostatně. Platnost usnesení se řídí Stanovami OS ČUS.
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Kontrola usnesení
valné hromady Okresního sdružení ČUS konané dne 27. května 2015 v Šumperku
Valná hromada OS ČUS k jednotlivým bodům programu jednání přijala následující usnesení:
1a) schválila -

program jednání Valné hromady (dále jen VH) OS ČUS

1b) schválila -

jednací řád VH podle předloženého písemného podkladu

2a) zvolila

-

2b) zvolila

-

pracovní předsednictvo VH ve složení pp. Aleš, Ing. Žák, Šimíček,
Směšný, Bartoš, Ing. Kašpar
mandátovou komisi VH ve složení Hobler, Solařová, Kleinová

V následném hlasování VH :
3a) schválila

-

zprávu o činnosti a hospodaření OVV ČUS od valné hromady v roce 2014
přednesenou předsedou OVV p. Davidem Alešem

3b) vzala na vědomí - informaci o plnění usnesení VH OS ČSTV 2014, podle předloženého
písemného podkladu
3c) schválila

-

plnění rozpočtu OVV ČUS za rok 2014, podle předloženého písemného
podkladu

3d) schválila

-

užití přebytku roku 2014 na event. krytí nákladů roku 2015 a zůstatek
z přebytku vložením do rezervy OVV ČUS

3e) schválila

-

plnění programu údržby sportovních zařízení 2014 z dotace
Olomouckého kraje, podle předloženého písemného podkladu

4a) schválila

-

zprávu Revizní komise OS ČUS od valné hromady v roce 2014
přednesenou předsedou RK Ing. Františkem Tempírem

5a) schválila

-

novelizaci stanov Okresního sdružení ČUS podle písemného podkladu a to
včetně změny názvu na Okresní sdružení ČUS Šumperk, z.s.

6a) schválila

-

rozpočet OVV ČUS Šumperk pro rok 2015, podle předloženého
písemného podkladu.

7a) schválila

-

v pořadí akcí program akcí údržby sportovních zařízení z dotace
Olomouckého kraje 2015, podle předloženého písemného návrhu

7b) uložila

-

všem SK/TJ s poznámkami a),b),c),d),e),f) v písemném podkladu programu
údržby sportovních zařízení 2015, aby odstranili svoje právní či administrativní
nedostatky bránící event. poskytnutí dotace. Termín – do 10. 6. 2015.
Pokud tyto nedostatky nebudou odstraněny, nebude event. dotace v roce
2015 poskytnuta.

Plnění k 7b):
SK/TJ zařazené do financování akcí programu údržby z dotace Olomouckého kraje cestou OLKO ČUS
Olomouc v roce 2015 uvedené nedostatky odstranily.
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I.

Úvod:

Hospodaření OVV ČUS za rok 2015

Rozpočet OVV ČUS pro rok 2015 byl schválen Valnou hromadou OS ČUS dne 27. 5. 2015. Na
jednáních OVV v průběhu roku 2015 bylo čerpání a využívání svěřených prostředků pravidelně
projednáváno a nebyl shledán důvod, v průběhu roku, rozpočet měnit či upravovat.
II. Vlastní čerpání rozpočtu : (v tis. Kč)
NÁKLADY
položka
50 – spotřebované nákupy
51 – služby
52 – mzdové náklady
53 – daně a poplatky
54 – ostatní náklady
členský příspěvek ČUS
Celkem
VÝNOSY
položka
60 – výnosy z vlastních výkonů
68 – přijaté příspěvky
69 – provozní dotace
Celkem
Schodek

rozpočet
120
70
480
8
40
15
733

plnění
117
111
445
5
12
15
705

176
45
400
621
- 112

295
48
566
909
+ 204

plnění v %
97
158
92
62
30
100
96

167
107
141
146

Komentář k položkám:
50 – materiál, energie související s provozem kanceláře a budovy OS ČUS Šumperk
51 – schůze, poštovné, telefony, údržba majetku, pojištění, odpady, elektronické zabezpečení budovy
52 – mzdy včetně odvodů - sociální a zdravotní zabezpečení, zákonná pojištění
53 – poplatky banka
54 - tvorba sociálního fondu, ostatní výdaje
60 – nájmy v budově OS ČUS
68 – členské příspěvky SK/TJ a příspěvky okresních sportovních svazů za služby
69 – dotace ČUS Praha a ČUS Olomouc
Návrh usnesení Valné hromady OS ČUS 2016:
a) VH OS ČUS schvaluje hospodaření s rozpočtem za rok 2015
b) VH OS ČUS schvaluje použití části přebytku roku 2015 na krytí nákladů roku 2016 a zůstatku z
přebytku vložením do rezervy OVV ČUS
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Plnění programu údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého kraje v roce 2015
Olomoucká krajská organizace České unie sportu obdržela v roce 2015 z rozpočtu Olomouckého kraje cestou Olomoucké krajské organizace České
unie sportu dotaci v celkové výši 721.000 Kč, z toho 100.000 Kč na činnost kanceláře OS ČUS (projekt Servisního centra sportu) a 621.000 Kč na
údržbu sportovních zařízení SK/TJ.
Valná hromada OS ČUS dne 27. 5. 2015 schválila v pořadí akcí celý program, který obsahoval celkem 44 žádostí podaných SK/TJ. Z hlediska
objemu získaných finančních prostředků byly do financování zahrnuty akce pod pořadovým číslem 1 – 19 z původně schváleného programu.
Na všechny akce byly s SK/TJ uzavřeny smlouvy a byly před zahájením akcí navštíveny.

„Plnění programu údržby z dotace Olomouckého kraje v roce 2015“
plnění Kč

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

So Malá Morava
So Obědné
So Brníčko
Ta Moravičany
TJ Šumperk
FK Ruda nad Moravou
So Nový Malín
So Hrabenov
Sp Loučná n/D
So Bratrušov
SK Bludov
So Sudkov
KK Šumperk
So Lázně Velké Losiny
So Bludov
Ta Ruda nad Moravou
FK Úsov

oprava elektro přípojky FO
oprava šaten FO
oprava vstupu šaten + oplocení FO
oprava SZ kabin FO
oprava v areálu Tyršova stadionu
výměna ochranných sítí FO
oprava SZ TĚL
výměna kotle TĚL
oprava SZ FO + TE
oprava kabin FO
oprava zábran FO
oprava laviček FO
oprava podlahy KUŽ
oprava kanalizace FO
oprava SZ sokolovny
oprava elektro TĚL
oprava laviček FO

36.600
35.000
30.000
23.945
70.000
40.000
47.500
38.100
30.000
30.000
21.255
30.000
50.000
24.100
26.300
48.700
19.500

18.
19.

So Sobotín-Petrov
OS ČUS Šumperk

oprava střechy kabin FO
administrace, kontrola

20.000
100.000
721.000. -

Návrh usnesení Valné hromady OS ČUS Šumperk:
a) Valná hromada OS ČUS Šumperk 2016 schvaluje plnění programu údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého kraje za rok 2015.
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Informace k postupu uplatňování Zákona 89/2012Sb.- Občanský zákoník
v SK/TJ
Z celkového počtu 104 SK/TJ, členů Okresního sdružení ČUS Šumperk má již záležitosti související
s úpravou stanov do podoby odpovídající platnému Občanskému zákoníku (platí od 1. 1. 2014)
úplně vyřešeno a také doplněny údaje o spolku ve spolkovém rejstříku – k datu 5. 5. 2016, celkem
65 spolků
S řadou dalších probíhají konzultace o úpravě stanov či přípravě souvisejících dokumentů, ev. návrh
zápisu je již podán Krajskému soudu. Většině již zapsaných, resp. podaných návrhů, jsme
elektronický formulář pro návrh zápisu pomáhali udělat a stejně tak pomůžeme i dalším.
Platí to i pro SK/TJ, od kterých zatím nemáme, k této věci žádné informace, resp. k datu 5. 5. 2016
nebyl zápis ve spolkovém rejstříku doplněn.
Sokol Bohdíkov
SK Mírov
Baník Staré Město p. Sněžníkem
So Malá Morava
FK Úsov
Futsal Club Region Šumperk
RSKM Horní Pomoraví

Sokol Hrabová
So Nový Malín
SK SULKO Zábřeh
HK MD Šumperk
KVS Šumperk
HK HOKEJ Šumperk

OLPA Jindřichov
Jiskra Oskava
Sokol Kolšov
TJ Maletín
Severka Šumperk
BMX TE Šumperk

Konečný termín pro tyto úpravy a doplnění je Občanským zákoníkem stanoven do 1. 1. 2017.
Po tomto termínu může dojít ke zrušení spolku ze zákona.
Podle stávající zákonné úpravy je do 30. 6. 2016 toto doplnění zápisu pro spolky bez správního
poplatku, po tomto termínu je, podle platného zákona, poplatek 2.000 Kč ve formě kolkových
známek.
Stále platí nabídka naší pomoci, skupinová konzultace již nebude vypisována, lze se domluvit
na samostatném termínu, možná je telefonická i mailová konzultace. Netýká se pouze úpravy
stanov, ale i přípravy dalších potřebných dokumentů i samotného zpracování elektronického
formuláře návrhu na zápis.
Připomínáme, že v okamžiku, kdy je SK/TK s novým názvem zapsána ve spolkovém rejstříku, je
potřeba sdělení o novém názvu oznámit - zašlete vždy oznámení a v příloze výpis rejstříku získaný
na www.justice.cz smluvním partnerům (elektřina, plyn, apod.), dále příslušnému městskému či
obecnímu úřadu (ev. smlouvy na pronájem sportovního zatřízení, smlouvy na dotace apod.) a
s bankou dojednat dodatek smlouvy na nový název. Změnu v Informačním systému ČUS zajistí
kancelář SCS OS ČUS a u státních institucí (katastrální úřad, finanční úřad, správa sociálního
zabezpečení) změna názvu po zápisu proběhne automaticky.
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Návrh rozpočtu OVV ČUS na rok 2016
Návrh rozpočtu je sestavován v rozsahu nezbytných výdajů pro zabezpečení činnosti OVV ČUS a
kanceláře OVV ČUS (okresní SCS) pro rok 2016. Na straně výnosů s mírou reálné znalosti o
dosažení těchto příjmů.
NÁKLADY (tis. Kč)
Položka
50 – spotřebované nákupy
51 – služby
52 - mzdové náklady, související náklady
53 – daně a poplatky
54 – ostatní náklady
členský příspěvek ČUS
Celkem
VÝNOSY (tis. Kč)
Položka
60 – výnosy z vlastních výkonů
68 – přijaté příspěvky
69 – provozní dotace
Celkem
Schodek

rozpočet 2016
120
120
504
8
40
15
807

-

Krytí schodku z HV roku 2015
Rezerva z přebytku roku 2015

180
65
400
645
162
88
116

Komentář k položkám:
50 – materiál, energie
51 – schůze, poštovné, telefony, údržba, pojištění, odpady, zabezpečení
52 – mzdy, soc. a zdravotní pojištění, zákonná pojištění
53 – poplatky, banka
54 – tvorba soc. fondu, ostatní
60 – nájmy
68 – členské příspěvky SK/TJ, příspěvky okresní svazy
69 – dotace ČUS Praha, ČUS Olomouc

Návrh usnesení Valné hromady OS ČUS Šumperk 2016 :
a) OVV ČUS schvaluje návrh rozpočtu OVV na rok 2016 s tím, že vyčíslená ztráta bude kryta
z přebytku rozpočtu roku 2015.
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Návrh programu údržby sportovních zařízení pro rok 2016 z dotace Olomouckého kraje
OVV ČUS obdržel, na základě výzvy adresované SK/TJ, žádosti celkem 28 SK/TJ. U všech žadatelů byly prověřeny vlastnické či jiné právní vztahy
(nájem, výpůjčka, pacht na dobu nejméně 10 ti let od poskytnutí dotace) k majetku, který má být předmětem dotace. Ve čtyřech případech byla
dokumentace neúplná, proto bylo vyžádáno doplnění a všechny SK/TJ doklady již doplnily. OVV ČUS při sestavování následujícího návrhu
postupoval obdobným systémem, jako v létech minulých, tj. na čelo pořadí jsou převážně zařazeni žadatelé, kteří o dotaci žádali v roce 2015, ale
z důvodu nedostatku finančních zdrojů v roce 2015 k financování nedošlo a o dotaci požádali v pro rok 2016, dále byli zařazeni žadatelé noví a
následně žadatelé, kteří v roce 2015 dotaci tohoto druhu obdrželi a žádali i pro rok 2016.
Názvy spolků jsou uváděné ve formě zkrácených názvů.
P. č.

název SK/TJ

název akce a popis prací

návrh dotace právní vztah k majetku

1. TJ FK Bohdíkov
2. So Lesnice
3. FC Dubicko
4. TK Staré Město p/Sn.
5. So Štíty
6. SCHPK Sobotín
7. OMEGA Sobotín
8. FC Rovensko
9. So Jestřebí
10. So Václavov

oprava kabin FO
oprava krovů kabin FO
oprava soc. zařízení kabin FO
oprava kurtů TE
výměna antuky TE
oprava hrazení JEZ
oprava stájí JEZ
oprava střechy kabin FO
oprava zavlažování hřiště FO
oprava hřiště pro malý FO

40.000.60.000.50.000.25.000.20.000.20.000.20.000.25.000.30.000.35.000.-

vlastník TJ
nájem Obec do 31. 12. 2045
nájem Obec do 10. 3. 2028
nájem Obec do 3. 10. 2047
výpůjčka Obec do 31. 12. 2034
nájem FO do 31. 12. 2028
nájem FO do 10. 9. 2033
nájem Obec a Junák do 31. 10. 2027
vlastník TJ
nájem Obec do 31. 12. 2028

11. TK Hanušovice
12. TJ Šumperk
13. FK Šumperk
14. So Dolní Studénky
15. KK Zábřeh
16. FK Hanušovice
17. TJ Libina
18. SK Zábřeh
19. FK Mohelnice

oprava oplocení TE
oprava hřišť na Tyršově stadionu
výměna zábran na hřišti FO
oprava podlahy TĚL
oprava mantinelů KUŽ
oprava střechy budovy šaten FO
opravy hřišť v areálu TJ
údržba trávníku hřiště FO
údržba trávníku FO

50.000.50.000.50.000.40.000.30.000.30.000.40.000.50.000.50.000.-

nájem od FK Hanušovice do 1. 5. 2031
výpůjčka Obec do 31. 12. 2033
nájem Obec do 31. 12. 2030
vlastník TJ
nájem Obec do 31. 12. 2030
vlastník TJ
nájem Obec do 31. 12. 2031
nájem Obec do 31. 12. 2030
nájem Obec do 28. 4. 2030

20. Ta Moravičany
21. So Bludov
22. So Sudkov
23. So Velké Losiny
24. So Bratrušov

oprava soc. zařízení kabin FO
oprava povrchu kurtů TE
oprava šaten FO
oprava kanalizace hřišť FO
oprava soc. zařízení šaten FO

50.000.40.000.37.000.80.000.15.000.-

vlastník TJ
vlastník TJ
vlastník TJ
vlastník TJ
vlastník TJ
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25. Sp. Loučná nad Desnou
26. So Hrabenov
27. SK Bludov
28. FK Ruda nad Moravou

I.

oprava kurtů TE
oprava zdiva tělocvičny
oprava vstupu do kabin FO
dosev trávníku FO

30.000.50.000.30.000.10.000.-

vlastník TJ
nájem Obec do 31. 12. 2030
nájem Obec do 25. 9. 2032
nájem TJ Tatran do 31. 7. 2029

Legenda:

V popisu použité zkratky - FO – fotbal, TE – tenis, JEZ – jezdectví, TĚL – tělocvična, KUŽ – kuželky,
II. Akce:
U navrhovaných akcí tohoto programu pod pořadovým číslem 1, 8, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27 mají tyto SK/TJ současně požádáno o státní
dotaci z Programu IV. MŠMT Praha cestou ČUS, nebo cestou FAČR.
V případech, kdy státní dotace nebude poskytnuta, akce zůstane zařazena v tomto programu údržby z dotace Olomouckého kraje.
V případech, kdy státní dotace bude poskytnuta v objemu vyšším nebo stejném, jako je navrhováno v tomto programu, akce bude pro rok 2016
z tohoto programu vyřazena
V případech, kdy státní dotace bude poskytnuta v objemu nižším, než je navrhováno v tomto programu, akce zůstane zařazena v tomto programu,
avšak s objemem doplňujícím státní dotaci do výše navrhované pro dotčenou SK/TJ v tomto programu pro rok 2016
Návrh usnesení Valné hromady OS ČUS Šumperk 2016:
a) Valná hromada OS ČUS Šumperk 2016 schvaluje v pořadí program akcí údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého kraje 2016,
včetně
b) opatření uvedených pod bodem II)
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