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ZÁPIS Z 22. VH KO ČUS LK – konané dne 23. 6. 2022 v hotelu Zlatý lev Liberec 
 
Statutární orgán pobočného spolku Krajská organizace ČUS Libereckého kraje (dále jen KO ČUS 
LK), IČO 70927383 se sídlem v Liberci 5, Jablonecká 88/18 rozhodl, o svolání řádné valné hromady 
v r. 2022. 
 
VH byla svolána na termín 23. 6. 2022 do hotelu Zlatý lev v Liberci. Účast na valné hromadě byla 
spočítána na základě prezenční listiny: 

- V komoře TJ/SK účast: 14 ze 16 pozvaných – tj. 87,5% 
- v komoře svazů účast:   10 ze 17 pozvaných – tj. 58,82 % 
- celková účast na VH: 24 přítomných z 33 pozvaných  - tj. 72,7%  - VH je usnášeníschopná 

 
- VH zahájil p. Langhamr.   Následovalo schválení jednacího řádu - doplněno o volbu skrutátora 

– schváleno 
 

Následovala volba orgánů VH: 
-  pracovního předsednictva – složení pp. Boháč, Hornych, Jar. Dlouhý 

              a řídícího VH pana Langhamra  
- Komise mandátové ve složení: pp. Stanislav Dlouhý, předseda a Zdeněk Kračmar, člen 
- Komise návrhové ve složení: pp. Petr Zahradník, předseda a Vladimír Kužel, člen 

Všechny orgány VH byly zvoleny 100% hlasů z přítomných delegátů. 
Dle programu VH následovala kontrola plnění usnesení z poslední VH kterou přednesl p. 
Boháč a konstatoval, že přijatá usnesení byla splněna. 
Následně ve svém vystoupení pokračoval předseda – když zhodnotil činnost v období mezi 
VH tedy činnost poznamenanou celosvětovou pandemií coronaviru-19, válkou na Ukrajině, 
růstem cen energií a poklesem objemu financí do sportu. Konstatoval, že i v tomto složitém 
období dostál svých příslibů Liberecký kraj – KO od něj získala 200tis. na podporu činnosti a 
250 tis. na sportovce. 
V současné době sdružuje KO 17 svazů a 4 okresní  sdružení - tedy v 365 TJ/SK je pak 
sdruženo 55.035 sportovců (dle statistiky k 31. 12. 2021).  
Hlavní úkoly KO lze rozdělit do dvou oblastí: 

- Servis a pomoc sdruženým subjektům – poradenství ekonomické, právní, pomoc při 
zpracovávání žádostí k různých subjektům – v poslední době hlavně k NSA. 

- Tuto oblast od 1. ledna nastoupila pí. Kamila Lubasová, která na základě interního 
výběrového řízení vypsaného vedením ČUS - nastoupila do KO na HPP. 

- Od 1. 5. 2022, po dohodě s Úřadem práce v Liberci, nastoupila na KO ČUS LK paní 
Mgr. Lenka Masini Jonášová, která v KO pracuje na zkrácený úvazek – 2 dny v týdnu. 

Hledání finančních zdrojů jak pro vlastní činnost, tak pro sdružené subjekty: velmi dobrá a 
trvalá spolupráce s Libereckým krajem, vyhlášené programy na akce a činnost. Letos se 
podařilo získat mimořádné prostředky na náklady spojené s růstem cen ve výši cca 8 mil. Kč 
o které by navýšen program 4.26. 
Součástí zprávy předsedy byla i zpráva o hospodaření hlavního střediska – vedení KO: 

- Příjmová stránka rozpočtu byla ve výši 1.659 a nákladová ve výši 1.574 
- Hospodaření skončilo se zůstatkem 85 tis. Kč 

V další části VH vystoupili zástupci některých svazů: 
° Jiří Vele(judo): vliv covid, přesto se podařilo realizovat školení a doškolení rozhodčích, 
školení trenérů, nebyl zaznamenán žádný významný odliv členů, judisté JC Liberec – 2.místo 
v nejvyšší soutěži mužů, nyní závěrečná příprava na LODM v Olomouci. Do vedení svazu 
ČR jsou i 3 zástupci LK. Judo v LK má 1.612 – do 19 let a 278 nad 19 let – čl. základnu 
° Karel Hornický (lední hokej): v kraji jen 6 klubů s mládeží, úspěch na MČR U 15 – 2 místo, 
nový president republikového svazu. 
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° Zdeněk Kračmar(badminton): v LK fakticky jen 2 kluby, úspěšní na MČR 5 medailí, 
Úspěch hráče Rázla- 3. místo na ME do 17let, Hořínková na MČR dospělých. Tradiční turnaj 
museli přesunout do Prahy z důvodů opravy haly TUL 
° Václav Severýn (fotbal): skončily soutěže roč. 2021/22. S obavami se vyhlíží podzim a 
s ním avizované navýšení cen energií – bude hlavní úkol funkcionářů 
°Jiří Veselka(st.tenis): profesionálové trénovali po celé období, A-tým v extralize 6. místo, 
spěšná hráčka Pařízková na MČR U 17 
° Jan Polák (karate): úspěšně fungují, růst čl. základny, úspěšní na MČR, pod jejich svaz patří 
i TJ/SK z krajů KV, UL a HK. 
° Stanislav Dubský (volejbal): nový předseda, čl. základnu významně ovlivnil covid,(úbytek 
20% mládeže. Velice dobrá prezentace volejbalu Duklou Liberec (družstva ve všech 
kategoriích), na krytí zvýšených nákladů budou zvyšovat členské příspěvky.   
°Josef Vild(cyklistika): v kraji 22 oddílů, z nich pouze ve 2 sálová, zastupuje předsedu 
p. Hollosiho. Problém s koly – nejsou díly. 
° Tomáš Ďúran(šachy): pokles počtu dětí, úspěšní v extralize – 1. N. Bor, 4. Turnov 
 
Činnost KO za r. 2021 byla fakticky uzavřena  pí. Lubasovou, když delegáty seznámila  s 
výsledky povedené kontroly (16. 6. 2022) v oblasti vedení účetnictví, hospodaření, 
dodržování předpisů. Ve zprávě bylo konstatováno, že činnost a hospodaření, odpovídají 
předpisům a nebylo shledáno jejich porušení – proto nejsou ukládána žádná opatření. 
 
Do r. 2022 se dostala VH v bodě 11- programu, kdy pí. Lubasová přednesla informaci o 
finančním plánu na r. 2022. Plán je postaven jako vyrovnaný v hodnotě 1,65 mil. Kč. 
S úkoly na další období seznámil předseda. 
Po této zprávě byla otevřena diskuse ke všem bodům: v úvodu vystoupil Jaromír Dlouhý 
s informacemi z VH ČUS, která se konala den před naší VH: 

- Účast velice dobrá, mimo Neusera z NSA nebyli žádní další významní hosté 
- Chce se, aby sport zůstal na ČT, NSA počítá s vytvořením detašovaného pracoviště 

v Ostravě, očekává se, že změna rozpočtu vlády v červenci by mohla navýšit 
prostředky do NSA o 0,5 mld. Kč. 

- V další diskuzi se hovořilo o nutnosti spolupráce s obcemi, neboť se očekává výrazný 
nárůst cen. 

Dle bodu 13. programu VH, požádal řídící VH předsedu mandátové komise o seznámením 
s účastí před závěrečným hlasováním o usnesení. 
Předseda mandátové komise p. Stanislav Dlouhý informoval, že z 33 pozvaných je přítomno 
24 delegátů – tj. 72,7 =, a že VH je usnášení schopná. 
Po té, přečetl předseda návrhové komise p. Petr Zahradník návrh na usnesení. Řídící VH 
vyzval k případnému doplnění návrhu usnesení – žádné změny a doplňky nebyly vzneseny. 
Závěrečného hlasování se, dle informace mandátové komise, zúčastnilo 24 delegátů. 
Výsledem hlasování byl tento: 
       24 PRO – 0 PROTI  – 0 ZDRŽEL SE  - usnesení bylo v celém rozsahu schváleno. 
 
Na závěr předseda poděkoval všem za úsilí a péči o rozvoj sportu a popřál všem mnoho 
zdraví a krásnou dovolenou. 
 
 
zapsal:                                                                                     ověřovatel zápisu: 
Ing. Vladimír Boháč                                                                 Václav Severýn 
předseda  


