
 

Okresní organizace Česká unie sportu Příbram 

Zápis z jednání valné hromady, konané dne 17. června 2015 v Příbrami. 

Přítomni: dle presenční listiny (viz. příloha) 

Program:  1) Zahájení 
      2) Schválení a) program jednání 
    b) volba pracovního předsednictva 
    c) jednacího a volebního řádu 
    d) volba – mandátové komise, volební komise, návrhové komise 
   

3) Zpráva o činnosti okresní organizace ČUS od minulé valné hromady 21. 11. 2013 
  4) Zpráva o hospodaření za rok 2014 a rozvaha na rok 2015 
  5) Zpráva mandátové komise 
  6) Návrh a) Stanov ČUS 
    b) výše členského příspěvku pro členy ČUS Příbram 
   

7) Volba členů výkonného výboru ČUS Příbram 
  8) volba členů revizní komise ČUS Příbram 
  9) Diskuze 
  10) Návrh na usnesení valné hromady ČUS Příbram 
  11) Závěr 
 
Ad 1)  

Jednání zahájil a řídil p. Miloslav Pilecký, dosavadní předseda ČUS Příbram. Přivítal všechny 
přítomné, za OFS Příbram pak předsedu p. ing. Martina Havla. 

 
Ad 2)  

Program byl schválen bez připomínek, členy pracovního předsednictva byli zvoleni členové 
stávajícího výkonného výboru. 
Jednací a volební řád byl delegátům předložen s pozvánkou s předstihem a oba dokumenty 
byly schváleny bez připomínek. 
a) Členy mandátové komise byli navrženi a zvoleni p. Josef Vošmik, p. Jana Handlová a p. 
Romana Kadlecová. 
b) Členy volební komise byli navrženi a zvoleni p. Josef Hulan, p. Roman Teska a p. Petr Erben. 
c) Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni p. Lubomír Lhota, p. ing. Stanislav Mošnička a 
p. Václav Ledinský. 
 

Ad 3)  
Zprávu o činnosti okresní organizace ČUS za období od minulé valné hromady do současnosti 
přednáší p. Jan Hadraba, sekretář okresní organizace ČUS Příbram 

Ve zprávě připomíná problémy se znovuobnovením činnosti po téměř dvouletém 
útlumu činnosti, zvláště významnou pomoc poskytnutou p. Pavlem Sukem, předsedou krajské 
organizace ČUS. Informuje o změně postavení okresní organizace ČUS, která by měla být 
servisní organizací pro tělovýchovná jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy působící 
v okrese. Informuje o výsledcích dotační činnosti MŠMT prostřednictvím OFS a ČUS 



z programu III (dotace na činnost) a programu IV (dotace na údržbu sportovních zařízení). Od 
obnovení činnosti a ukončení útlumu, tedy za dva roky byla získána na údržbu a provoz 
sportovních a tělovýchovných zařízení částka přes 800.000 Kč. Okresní organizace se podílí na 
rozdělování dotací na akce Sportuj s námi, v loňském roce se na našem okrese konala anketa 
o Nejúspěšnějšího sportovce Středočeského kraje, kde byli mimo jiných oceněni i sportovci 
našeho okresu Příbram. 
 
Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 
Ad 4)  

Zprávu o hospodaření za rok 2014 a rozvahu rozpočtu na rok 2015 přednáší účetní okresní 
organizace ČUS pí Jana Handlová. 

Seznamuje přítomné delegáty se splátkovým způsobem dotací na činnost 
sekretariátu, který nutí používání financí velmi odpovědně využívat (podle momentálního 
stavu). První splátka celkové dotace 377 500 Kč byla naší organizaci poskytnuta až koncem 
května 2014 ve výši 75 000 Kč. Celková dotace ve výši 377 500 byla k 31. 12. 2014 řádně 
vyčerpán a vyúčtována. Ke dni 31. 12. 2014 bylo na účtu ČUS Příbram 38 647 Kč. 
 
Celková zpráva o hospodaření je přílohou tohoto zápisu. 

 
Ad 5)  

Zprávu mandátové komise přednáší předseda mandátové komise p. Josef Vošmik.  
  Podle presenční listiny bylo zjištěno, že jednání se zúčastnilo 22 delegátů s hlasem 
rozhodujícím a valná hromada je po posunutí začátku jednání o pul hodiny usnášení schopná. 
Může tedy volit jednotlivé funkcionáře a přijímat usnesení. 

 
Ad 6)  

a) Řídící jednání přednáší návrh Stanov ČUS Příbram 
Návrh Stanov ČUS Příbram byl zaslán všem tělovýchovným jednotám a sportovním 

klubům k vyjádření případných námitek a návrhu změn. Žádné návrhy změny nebo úpravu 
stanovy nebyly podány. Text Stanov byl konzultován s právním oddělením ČUS (p. 
Petrusovou)) a byl tak, jak byl navržen i schválen. 
  
b) Je zaveden odvod členských příspěvků dle rozhodnutí daném směrnicí ÚV ČUS 3/13 z 10. 

9. 2013. Výše členského příspěvku není pevně stanovena, měla by být minimálně 1 Kč/ 
os. / rok. 

Je dán návrh, aby se členské příspěvky platily podle počtu členů TJ/SK 
a) Do 100 členů………………………………………………………………300,- Kč za celou TJ nebo SK ročně 
b) Od 101 členů do 300 členů…………………………………………500,- Kč za celou TJ nebo SK ročně 
c) 301 a více členů………………………………………………………… 700,- Kč za celou TJ nebo SK ročně 
 
Členské příspěvky by měly být vybrány a zaslány na účet ČUS Příbram 2800574394/2010 jako 
variabilní symbol číslo TJ/SK a rok bez písmen CZ a B tzn. např. 0200012015 do 30. 10. 2015. 
Návrh byl po diskuzi přijat. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ad 7)  
Předseda volební komise p. Josef Hulan navrhl způsob provádění voleb. Členy výkonného 
výboru budou delegáti volit aklamací a celý výkonný výbor najednou. Stejně potom členy 
revizní komise. 
 
Za členy výkonného výboru ČUS Příbram byli navrženi a schváleni 
 
Josef Vošmik    Vrtule Láz  Lubomír Lhota  TJ Tatran Sedlčany 
Mgr. Pavel Chán   SK Pečice  Zdeněk Šefrna  Agentura Nehoda Sport 
Martin Dostálek   SK SPARTAK Příbram Radek Eliáš  TRI Klub 
Ing. Petr Prýmek  SK SPARTAK Příbram 
 
Z přítomných se 5 zdrželo hlasování, nikdo nebyl proti. 

Ad 8)   
Za členy Revizní komise ČUS Příbram byli navrženi a schváleni 
 
Romana Kadlecová  Slavoj Obecnice  Miloslav Pilecký  TJ Sokol Nečín 
Ing. Stanislav Mošnička  TJ Tatran Sedlčany 
 
Z přítomných delegátu se 1 zdržel hlasování, ostatní byli pro. 
 

Ad 9)   
V diskuzi vystoupilo několik přítomných ke způsobu placení příspěvků. Placení členských 
příspěvků není jasné u některých sportovních svazů, kde členové platí tyto příspěvky. ČUS 
svého sportovního svazu (krasobruslení). 
Bez zaplacení členských příspěvků by TJ a SK neměly šanci získat dotaci na údržbu nebo 
činnost. Dále problematika rodných čísel v novém informačním systému ČUS. 

 
Ad 10)   

Na závěr předložil Lubomír Lhota návrh na usnesení valné hromady. Usnesení bylo bez 
připomínek, změn a doplňků schváleno. 
Jeden z přítomných delegátů se zdržel hlasování. 

 
Ad 11)   

Jednání ukončil v 17:30 hodin Miloslav Pilecký 
 
 
 
 
 

Zapsal: Jan Hadraba, sekretář 
 

 

 

  


