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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 19. VH KO ČUS LK, Grandhotel Clarion Zlatý lev Liberec 
                                
Den:  13. června 2019  od 15.25 – 16.35 hod 
 
Valnou hromadu (VH) zahájil z pověření kolegia p. Langhamr, který na úvod nechal schválit jednací řád a 
program VH. Dále došlo k volbě pracovního předsednictva – návrh: Ing. Boháč, p. Langhamr jako řídící VH, Ing. 
Hornych, Ing. Skalický a ostatních orgánů VH: - zapisovatel: Ing. Boháč, - ověřovatelé pp. Hornych(CL) a 
Kračmar(badminton),  skrutátorem  Mgr. Vincenc Zábojník. Nebyl přednesen žádný protinávrh. O těchto osobách 
hlasováno najednou – schváleno 100% .  
Následovala volba komisí: 

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

Složení komisí schváleno: 100% . 
Následovala kontrola usnesení ze 18. 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, 
zhodnotil spolupráci s LK, podíl na olympiádě mládeže, dlouhodobé podpoře sportu z LK a o způsobu financování 
sportu v LK. Členská základna zastavila klesající tendenci. Problémy s aktualizací údajů v rejstříku sportovců na 
MŠMT – nelze opravovat.     
Zpráva předsedy byla postupně doplněna zprávami některých předsedů (zástupců) za svazy: 
- šachy (p. Zikuda): daří se, 2 kluby v nejvyšší soutěži, velká základna mládeže 
- judo (p. Vele):velký rozvoj členské základny, 10 odd. v kraji, přetrvává vliv úspěchu Krpálka, účast na LODM 
- atletika (p. Málek): velké množství dětí, úspěchy na celostátní úrovni, využívají grantů měst, očekávají s napětím 
  rekonstrukci atletického stadionu v České Lípě 
- stolní tenis (Ing. Veselka): svazu se daří, 3. místo v extralize je historický úspěch, úspěchy i v mládežnických  
  kategoriích (reprezentace), po delší době se zastavil růst čl. základny, těší se na LODM, chybí prostory 
-badminton (p. Kračmar): ): v Liberci silné 2 oddíly v lize, úspěchy mládeže, významné turnaje, je třeba   
  přehodnotit kritéria pro rozdělování dotací na LK(4.23) – je dána velká váha ekonomicky slabým oblastem; mrzí je   
  nezařazení badmintonu na LODM v Liberci – Jan Rázl by byl kandidátem na vítězství 
-lední hokej (p. Hornický): úspěch krajského výběr U 15 – 2. místo v ČR, úspěšný program trenér do malých klubů 
 - platí svaz. 
-moderní gymnastika(Mgr. Polívková): společně s UL – důvodem je nedostatek rozhodčích, pořádají pohárové  
  akce, účast i na mezinárodních akcích 
- lyžování (Ing. Roubíčková): svaz se 7 úseky, problémem jsou můstky, žáci z republikových soutěží vozí medaile,    
  všeobecně se daří, velké množství mládeže  
- triatlon (Mgr. Mužíček): účastní se řady závodů, očekávají medaile z LODM 
- cyklistika (p. Vild): 24 oddílů v kraji, 2933 členů z toho 50% mládež, 251 licencí 
- házená (pí. Christiánová): pouze 5 oddílů, dobré v Liberci a Jablonci, nyní pořádají v Liberci velký turnaj pro 
  mládež, mrzí je nezařazení házené na LODM  
 
 V další části VH bylo projednáno hospodaření organizace za r. 2018 – Hodnotící výroční zpráva o činnosti KO za 
  r. 2018“ (zpráva byla zaslána předem delegátům VH). Součástí zprávy jsou i „výkaz zisku a ztrát“ a „rozvaha“.  
 
Rok 2018 uzavřela zpráva o revizi hospodaření, kterou členky RK udělaly v sídle organizace 23. 5. 2019. Zpráva 
konstatuje postup dle platných směrnic KO. Závěry zjištění RK jsou navrženy do usnesení v dnešní VH. Zprávu 
přednesla předsedkyně RK pí. Marková. 
 
Blok úkolů pro rok 2019 uvedl předseda návrhem rozpočtu ve výši 2,339 mil. Kč s rezervou 725 tis. Kč. Při 
sestavování bylo vycházeno z příslibu dotace v programu P3 – na činnost ve výši 920 tis. Kč. Snížení absolutní 
hodnoty rozpočtu odráží skutečnost, že prostředky pro SCS ČUS na okresech budou (místo okr. organizací) 
financovány přímo z centra. Materiál byl rovněž zaslán v předstihu delegátům. 
 
Na rozpočet navázala zpráva o úkolech organizace na další období. Úkolů před námi stojí mnoho – LODM, 
vyhlášení sportovců, řešení problematiky využívání registru sportovců na MŠMT, spolupráce na Sportfilmu, 
veletrhu Sport live, finále 3-boje apod. Všichni očekáváme standartní spolupráci s LK a také schválení agentury pro 
sport – konečně by mohl mít svoji vlastní rozpočtovou kapitolu ve vládním rozpočtu. 
 
Před doplňovacími volbami do orgánu „krajské rady“ následovala informace mandátové komise o usnášení 
schopnosti komory TJ/SK na dnešní VH. Předsedkyně mandátové komise pí. Lubasová konstatovala, že: 
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- v komoře okresů: pozváno 16 – přítomno 16 – tj. 100% = usnášení schopná komora 
Následně byl schválen volební řád pro doplňující volby do krajské rady (zaslán předem). 
 
Důvodem doplňovacích voleb byla skutečnost, že se mandátu členství v orgánu „krajské rady“ vzdal ze zdravotních 
důvodů p. Svoboda. Návrh na nového zástupce za okr. SM byl projednán a doporučen okresním výborem 
v Semilech – návrh na: pí. Leonu Lacinovou, novou ekonomku. 
Pak se vlastního volebního aktu ujmula předsedkyně volební komise Ing. Iveta Roubíčková.  
Návrh na pí. Lacinovou byl schválen: poměrem hlasů 15 – 0  - 1 tj. 93,75% hlasů v komoře TJ/SK 
 
Dle schváleného programu byla dále otevřena diskuze, v níž vystoupili: 

- Ing. Hornych (CL): navázal na vystoupení předsedy a nabádal k opatrnosti při sdělování různých informací 
pro jakékoliv orgány – v případě nejasnosti konzultovat s právním odborem ČUS 

- pí. Lacinová poděkovala za volbu do krajské rady 
 

Po skončení diskuze vystoupila opět předsedkyně mandátové komise pí. Lubasová a konstatovala, že počet delegátů  
dnešní VH je následující: ze 33 pozvaných delegátů je přítomno 28 delegátů – tj. 84,84%, a že je VH usnášení 
schopná a může tudíž schvalovat závěry a rozhodnutí, která dnes VH přijala. 
 
Následovalo vystoupení p. Petra Zahradníka, který jako předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 
K předloženému návrhu vznesl jednu formální připomínku p. Boháč – návrhová komise akceptovala a text opravila. 
       
Následovalo hlasování o usnesení, které bylo 100% přítomných delegátů schváleno.                                                                                                                          
 
Na závěr jednání předseda KO Ing. Boháč poděkoval za dosavadní práci ve prospěch krajské organizace panu 
Františku Svobodovi a popřál mu hodně zdraví. Současně pogratuloval pí. Leoně Lacinové ke zvolení do krajské 
rady. 
Dále se zaměřil na volby do krajského zastupitelstva v říjnu 2020 a oznámil plénu, že osobně z 99,99% nepočítá 
s tím, že by do zastupitelstva kraje kandidoval. Toto své rozhodnutí před jednáním VH oznámil i hejtmanovi 
Libereckého kraje Martinu Půtovi. Je tedy na sportovním prostředí, aby hledalo náhradu. 
Dále delegátům za účast, za každodenní práci v tělovýchově a popřál hodně zdraví a pěknou dovolenou. Valná 
hromada byla ukončena v 16.35 hodin. 
 
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Boháč                     
 
 
 
 
 
ověřovatelé: Ing. Milan Hornych                                                                        Ing. Zdeněk Kračmar                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne: 13. 6. 2019                                                                                 


