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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 18. VH KO ČUS LK, Grandhotel Clarion Zlatý lev Liberec 
                                
Den:  25. června 2018  od 16.05 – 17.30 hod 
 
Valnou hromadu(VH)zahájil z pověření kolegia Ing. Boháč.  
V souladu s pozvánkou došlo k volbě pracovního předsednictva – návrh: Ing. Boháč, p. Langhamr jako řídícího 
VH, Ing. Hornych, Ing. Skalický a ostatních orgánů VH: - zapisovatel: Ing. Boháč, - ověřovatelé pp. Hornych(CL) 
a Kračmar(badminton),  skrutátorkou pí. Hana Lepová. Nebyl přednesen žádný protinávrh. O těchto osobách 
hlasováno najednou – schváleno 100% (21 pro z 21 přítomných).  
Následovalo schválení jednacího řádu a programu jednání(byly delegátům zaslány předem) – schváleno 100%(21 
pro z 21 přítomných).        
Následovala volba komisí: 

- mandátová: Kamila Lubasová(JN)-předsedkyně, členka pí. Jaroslava Skopková(LB)  
- návrhová: p. Zahradník(LB)-předseda, člen p. Severýn(fotbal) 
- volební: Ing. Iveta Roubíčková(lyžování) – předsedkyně, Ing. Petr Seifert(LB) 

Složení komisí schváleno: 100% (23 pro z přítomných 23 delegátů). 
Následovala kontrola usnesení ze 17. VH, která byla rozeslána delegátům před vlastní VH. Ke kontrole nebyly 
žádné připomínky, zpráva vzata na vědomí. 
 
Zprávu o činnosti přednesl předseda Ing. Boháč – ve zprávě hovořil o problémech s financováním z MŠMT, zrušení 
programu na údržbu a provoz (P4), zhodnotil spolupráci s LK, podíl na olympiádě mládeže a o vzdání se 
pořadatelství trojboje všestrannosti z důvodu nedostatku financí, dlouhodobé podpoře sportu z LK a o způsobu 
financování sportu v LK. Členská základna má klesající tendenci. Problém s plnění nového informačního systému 
ČUS ze strany TJ.     
Zpráva předsedy byla postupně doplněna zprávami některých předsedů (zástupců) za svazy: 
- lyžování(pí. Roubíčková), úspěchy na zimní olympiádě mládeže, všeobecně se daří, velké množství mládeže  
- atletika(p. Málek): velké množství dětí, splněné limity  na ME mládeže, cílem je vytvořit s TUL středisko mládeže,  
  příprava na volby do obecních zastupitelstev, snahy vytvořit v kraji takové podmínky, aby sportovci neodcházeli 
  rovnou do Prahy. Poděkování za spolupráci s KO a LK za peníze pro sport 
-judo(p. Vele):velký rozvoj členské základny – v Turnově oddíl s 230 členy, 10 odd. v kraji, přetrvává vliv úspěchu 
 Krpálka, účast na LODM 
-fotbal(p. Severýn): zmínil se o probíhajícím MS a přípravě na nový ligový ročník – novinky v hracím systému(play 
 off), potýkají se s problémy, kdy vítězové soutěží nechtějí postupovat do krajského přeboru (ekonomicky a 
sportovně náročné), tradičně přetrvává 
 problém s dorostem.  
- badminton(p. Kračmar): v Liberci silné 2 oddíly v lize, úspěchy mládeže, významné turnaje, pořádání MČR,  
  přejmenování memoriálu, dotace  z MŠMT – špatná pravidla, kritika nezařazení badmintonu na LODM v Liberci 
- lední hokej(p. p. Helebrant): úspěšný rok, rozvoj mládežnické základny, poděkování KO a LK za podporu, na  
  zimní olympiádě v Pardubickém kraji – bez úspěchu, změny ve svazu – vytvoření pobočných spolků (v reakci na 
  rozdělování peněz z MŠMT) – Liberecký hokej, příprava na pořádání velkého republikového turnaje roč. 2006 
-házená(pí. Christiánová): pouze 6 družstev v kraji a jen 2 se ženskými složkami, přesto úspěch dívek v soutěžích – 
 dokonce i v reprezentaci. Kritika nezařazení házené na LODM v LK v r. 2019. 
 V další části VH bylo projednáno hospodaření organizace za r. 2017 – výsledek ztráta ve výši 256.676,10Kč. Dále 
  byla projednaná a schválená „Hodnotící výroční zpráva o činnosti KO za r. 2017“ (zpráva byla zaslána předem  
  delegátům VH). Součástí zprávy jsou i „výkaz zisku a ztrát“ a „rozvaha“.  
 
Rok uzavřela zpráva o revizi hospodaření za r. 2017, kterou členky RK udělaly v sídle organizace 24. 5. 2018. 
Zpráva konstatuje postup dle platných směrnic KO. Za chyby RK považuje zjištění, že ne všechny doklady jsou 
řádně podepsané a žádá urychlené doplnění. Tuto problematiku řeší přijaté usnesení! Také tato zpráva byla zaslána 
delegátům v předstihu. 
Předsedkyně RK pí. Marková jí doplnila o informaci, že byla 6. 6. 2018 provedena kontrola pokladny – vše 
v pořádku, aktuální stav 8.150,-Kč v čase kontroly. 
 
Blok úkolů pro rok 2018 uvedl předseda návrhem rozpočtu ve výši 4,447 mil. Kč s rezervou 943 tis. Kč. Problém je 
v tom, že k dnešnímu dni nejsou známy prostředky z MŠMT jak pro KO, tak pro okresy – i tyto prostředky jdou 
přes KO. Materiál byl rovněž zaslán v předstihu – přijato usnesení, aby byl zpracován nový návrh rozpočtu 
v termínu, kdy budou závazně stanoveny objemy finančních prostředků na r. 2018 – po diskuzi plán a další postup 
odsouhlasen. 
Na rozpočet navázala zpráva o úkolech organizace na další období. Úkolů před námi stojí mnoho – důležité ale je 
„přežití“ období se „zpožděnými“ financemi z MŠMT. Velké akce jako vyhlášení sportovců (okresy v lednu 2019, 
krajské finále 26. 3. 2019 v DFXŠ v Liberci). V případě 3-boje všestrannosti budeme akci jen podporovat.   



 2

 
Před doplňovacími volbami do orgánu „kolegia předsedy“ následovala informace mandátové komise o usnášení 
schopnosti VH.  
Předsedkyně mandátové komise pí. Lubasová konstatovala, že: 

- v komoře okresů: pozváno 16 – přítomno 14 – tj. 87,5% = usnášení schopná komora 
- v komoře svazů: pozváno 17 – přítomno 9 – tj. 53% = usnášení schopná komora 

Také z celkového pohledu: pozváno 33 – přítomno 23 – tj. 70,0% = je valná hromada usnášení schopná. 
Pro volební akt byl schválen „volební řád“, který byl v předstihu poslán delegátům předem. 
Důvodem doplňovacích voleb byla skutečnost, že se mandátu členství v orgánu „kolegium předsedy“ vzdal ze 
zdravotních důvodů p. Svoboda. Návrh na nového zástupce za okr. SM vyl projednán a doporučen okresním 
výborem v Semilech – návrh na: p. Jaromíra Dlouhého. 
Následovalo schválení volebního řádu, který byl také zaslán delegátům předem. Ani k tomuto dokumentu nebyly 
vzneseny připomínky a volební řád této VH byl schválen. 
Pak se vlastního volebního aktu ujmula předsedkyně volební komise Ing. Iveta Roubíčková.  
Návrh na p. Jaromíra Dlouhého do orgánu „kolegia předsedy“ byl schválen: 22 pro, 1 – se zdržel 
 
Dle schváleného programu byla otevřena diskuze, v níž vystoupili: 

- p. Jaromír Dlouhý: s dotazem, jak to bude s rejstříkem sportovců na MŠMT 
- p. Roman Málek: jak je to letos ještě s vyhlášením nových výzev na podávání žádostí na LK 
- předseda reagoval na dotazy z předchozí diskuze a reagoval na některé otázky vznesené při přednášení  

zpráv zástupců jednotlivých svazů: 
°    zařazení sportů na LODM 2019: zásadní informace je ta, že pořadatelem je LK – rozhodnutí o výběru 
leželo převážně na něm, i když sportovní prostředí některé návrhy na změny mělo.  Zařazení dalších sportů 
(zájem baseball, házená, badminton, šerm a další) již nebylo možné hlavně z hlediska logistického. Již 
takto bude na LODM cca 4 tis. osob. Olympiáda by se měla odehrát na sportovištích v Liberci a Jablonci n. 
Nisou. Jen v případě problémů s bazény v těchto městech by připadla v úvahu Česká Lípa.   
° finanční prostředky z Libereckého kraje: pro letošní rok bylo snahou ještě více zjednodušit = snížit počet 
podávaných žádostí jedním žadatelem. Proto se v zásadě sloučily dohromady programy na činnost, údržbu, 
pro handicapované a pro malé kluby – možná, že se budeme muset znova, alespoň v nějakém menším 
rozsahu, vrátit k původní dělbě financí. V letošním roce se – zatím – s dalšími výzvami nepočítá (pominu-li 
představu vyhlášení programu investice s vyčleněnou částkou 5 mil. Kč – musí ale nejdříve schválit 
zastupitelstvo). 
°  rejstřík sportovců na MŠMT – přesné datum nebylo zatím zveřejněné – hovoří se o tom, že by to mohlo 
být od 1. 7. 2018 (asi). Jakou formou, v jakém přesném čase – není mi známo. 
 

Po skončení diskuze vystoupila opět předsedkyně mandátové komise pí. Lubasová a konstatovala, že počet delegátů  
se nezměnil, a že je VH usnášení schopná a může tudíž schvalovat dokumenty, které VH přijala. 
 
Následovalo vystoupení p. Petra Zahradníka, který jako předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení 
doplněný z diskuze. K předloženému návrhu nebyly připomínky. 
Dříve než se o usnesení hlasovalo, konstatovala předsedkyně mandátové komise, že počet delegátů se nezměnil – 
přítomno 23 z 33 pozvaných, tj. 69,69 %.       
Následovalo hlasování o usnesení, které bylo 100% přítomných delegátů schváleno.                                                                                                                             
 
Na závěr jednání předseda KO Ing. Boháč poděkoval delegátům za účast, za každodenní práci v tělovýchově a 
popřál hodně zdraví a pěknou dovolenou. Valná hromada byla ukončena v 17.30 hodin. 
 
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Boháč                     
 
 
 
 
 
ověřovatelé: Ing. Milan Hornych                                                                        Ing. Zdeněk Kračmar                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne: 25. 6. 2018                                                                                 


