Všesportovní kolegium Královéhradeckého kraje (VŠK KHK)

Zápis č.102
z porady VŠK KHK konané dne 25.04. 2022 od 10.30 hod. na CIOZP
Přítomni: Jiří Pekař, Jiří Morávek, Jaroslav Frýda, Dana Jágrová, Helena Rezková, Libor Šnajdr, Josef Čurda,
Zdeňka Horčičková, Bohdan Kratěna. Ladislav Petera
Hosté: Eva Víšková – sekretářka a pokladní, Dana Bořilová - účetní
Za KÚ KHK: Tomáš Záviský, Zuzana Mohylčáková
Korespondenčně: Lipovský,Vitvar,Studený,
Omluveni: Josef Kolář, Josef Donát
Zápis: Horčičková
Ověřovatel zápisu:J. Pekař
Zahájení: v 10.30 hodin, ukončení ve 12.45 hodin
Program jednání:
Program:
I. Zahájení, kontrola účasti, přivítání hostů
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů-zápis VŠK 101
II. Stanovy VŠK KHK:
1. Projednání změn a schválení stanov
2. Doplňky v Základních ustanoveních a dokumentech spolku
III. Další okruhy úkolů k projednání
1. Informace z Královéhradeckého kraje
2.. Informace AOK k NSR 2021
3. Zprávy členů sboru zástupců
4. Různé
IV. Ukončení jednání
I.

Zahájení, přivítání hostů, kontrola účasti, schválení programu jednání a kontrola úkolů

I.1 Zahájení, kontrola účasti a přivítání hostů
- Schůzi zahájil pan Morávek, přivítal všechny účastníky jednání a představil program. Konstatoval na
základě účasti, že toto jednání je usnášeníschopné. Poté představil nového ředitele CIOZP, pana dr.
Jindřicha Vedlicha(kontakt: vedlich@seznam.cz, mobil:603 451 233)
-

Pan Jindřich Vedlich poděkoval za přivítání a pronesl krátkou řeč, v níž pozdravil VŠK KHK a nabídl
veškerou potřebnou spolupráci.

Usnesení VŠK č.102/01
VŠK schvaluje předložený program beze změn a bere na vědomí změnu na postu ředitele CIOZP.
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I.2 Kontrola úkolů (zápis č.101)
Úkol
186/21

Výročí VŠK – 20 let činnosti VŠK KHK v KHK – trvá,
pokračuje
Akce proběhne ve stejném termínu, jako NSR za rok 2021,
Účastníci budou pozváni spolu s doprovodem

20. 9. 2022

Horčičková

Pozvánky do
konce srpna

Víšková

Úkol
211/21

Provedení inventarizace – pokračuje
Informace inventarizační komise v bodě Různé,
prodloužen termín

Inventarizační
komise

Úkol
220/22
Úkol
221/22
Úkol
222/22

Zpracování a předložení protokolu „O kontrole
hospodaření“ VŠK KHK za rok 2021 (kontrola 21.2.2022)
Výběr členských příspěvků od členů VŠK
Informaci podala paní Víšková
Projednání výše příspěvků na NSR na rok 2021
Platí pro KH KO ČUS, Lední hokej

2.5.2022
Je třeba
zpracovat
protokol
splněno
splněno

Víšková

31.5.2022

Pekař, Šnajdr,
Balášová

Úkol
226/22
Úkol
227/22
Úkol
228/22

Odpovědi na dotazy o nezařazení navrhovaného kandidáta
k ocenění - prodloužen termín- trvá
Vše k NSR 2021 -

30.6.2022

Horčičková

30.11.2022

AOK

Vše v souvislosti se změnou sídla VŠK - trvá

20.5.2022

Morávek, Pekař

II.

Kolář

Stanovy VŠK KHK

1. Projednání změn a schvální stanov (zaslány předem)
- p. Pekař uvedl změny oproti stávajícím stanovám z 8.6.2015:
čl.I, bod 4 sídlem VŠK je Hradec Králové
čl. III, bod 2.9 je přidáno: Volby probíhají podle platného volebního řádu
čl. III., bod 4.3 je přidáno: Volby členů KK sborem zástupců probíhají podle platného
volebního řádu
čl. VII, 2 změna: 4/5 většiny změna na 2/3 většinu u hlasování sboru zástupců ke změnám ve stanovách
VŠK KHK
Hlasování : pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0
2. Doplňky v Základních ustanoveních (dříve smlouva o součinnosti- zaslány předem) Akademie
- Předložené změny byly projednány a schváleny na volebním jednání VŠK dne 29.6.2020.
Jedná se pouze o konečné znění.
- v bodě A se doplňuje:. 12 Kinball, 13.AkademieRINOSPORT
- přidán bod D Volební řád - body 1-7
- v bodě E se doplňují zástupci NNO 12. Kinball, 13.Akademie RINOSPORT
Po projednaných změnách ze dne 29.6.2020 a doplnění ze 25.4.2022 na místě přítomní
členové stvrdili dokument podpisy. Zároveň proběhla kontrola doručovacích adres a byly provedeny
potřebné změny
Hlasování : pro. 12 proti: 0 zdrželo se: 0 .
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Na závěr byla projednána případná změna na webu VŠK:
- článek Informace o nás
- článek seznamte se s VŠK
Úkol 229/22 Připomínky všichni, dopracování Horčičková, Rezková - termín 30.6.2022
Usnesení VŠK č.102/02
Přítomní členové VŠK odhlasovali jednomyslně obou dokumentů, 2 členové VŠK hlasovali korespondenčně

III.

Další okruhy úkolů k projednání

1. Informace z Královéhradeckého kraje
- Dubnové jednání Výboru pro sport KHK dne 19.4.2022 bylo zrušeno
- proběhla domluva mezi T.Záviským a J.Vedlichem o spolupráci
- Tomáš Záviský představil novou referentku svého oddělení – paní Zuzanu Mohylčákovou, která
převzala veškerou sportovní agendu
-Vyhlášení výzvy na udělení trvalých záštit –, organizace a kluby mohou podat návrhy na udělení této
záštity do 2.5.2022
-21.března byla zastupitelstvem schválena smlouva o Zimní ODM (olympiáda bude již dle dříve podaných
informacích probíhat ve 4 centrech – Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, Trutnov a Nová Paka)
-V souvislosti s ZODM byla vyhlášena pro školy soutěž o LOGO olympiády
-Případné návrhy na změny či doplnění dotačních programů je možné podávat přes Výbor pro sport v
průběhu května
-Oddělení sportu a VČA posouvá v souvislosti s ODM termín na příjem žádostí o pro rok 2023 na
1.polovinu ledna 2023 (zatím neschváleno, je ve stádiu návrhu), bude-li schváleno, posune se i termín
schválení těchto žádostí (duben, začátek května) – bude platit pouze pro rok 2023.
-Náměty na změny v uspořádání NSA a na dotační programy je třeba podat v průběhu května na
květnové jednání Výboru pro sport.
-Pan Josef Čurda jako předseda KR AŠSK KHK podal žádost o dodatečné přidělení dotace na potřebné
výdaje. J. Pekař projednal s T. Záviským, Všechny žádosti měly být a byly podány jednotně, této žádosti
nebylo možné vyhovět. Předseda VŠK spolu s předsedou AŠSK bude hledat možná řešení této situace.
- T. Záviský informoval o tom, že již je známé datum předání ocenění pro trenéra ia instruktory dětí a
mládeže KHK - Zlatá Koruna – 5.ročník – náhrada za rok 2020 – 6. června – pozvánky již jsou
rozesílány.
2. Informace AOK k NSR 2021
Informacepodali J.Pekař a E. Víšková
- V současnné době chybí finance na ceny a raut. Dotace od KHK byla upravena, snížením požadované
částky o 60 000,- Kč. Byli osloveni všichni členové VŠK, aby hledali sponzory. Nejlépe v částce 5 až 10 tis.
Kč (protislužba: zveřejnění loga na akci, na pozvánce, pozvánka na akci, možnost předávání cen)
- S KH KOČUS je vedeno jednání od 1.3.2022 ohledně příspěvku na raut ve výši 30 000,- Kč (KHKOČUS je
spolupořadatel akce).
- Návrh na ceny projedná s firmou KARO paní Víšková(trika, sport. batoh, tužky) můžemea asi budeme
nuceni redukovat počty využitím zbytků z minulých ročníků
- Proběhlo ocenění sportovců města Hradec Králové, poprvé společně s OS ČUS a to za rok 2020+2021 a
OS ČUS Rychnov 22.4.2022 , za VŠK Pekař byl přítomen J. Pekař a E Víšková.
Připomínka: návrh na rozšíření i pro sportovce obcí přilehlých k HK
- Předložen návrh bulletinu k NSR 2021 zpracovaný p.Studeným, konečnou recenzí pověřena paní
Rezková s termínem do 10.5.2022 (případní náhradníci : Horčičková, Faltusová)
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3. Informace členů sboru zástupců
Někteří členové VŠK (D. Jágrová, H. Rezková a Z. Horčičková) informovaly o akcích, které připravují do
konce června 2022.
4. Různé
- Informace inventarizační komise z jednání 11.4.2022
- Zřízení datové schránky zákon č.300/2008 Sb.-účinnost 1.1.2023 – je nutné zařídit
- Slavnostní galavečer k ocenění osobností KHK dne 25.4.2022, za VŠK Pekař a Víšková
-Do konce června bude známá finální podoba dotačních programů pro rok 2023
Usnesení VŠK č.102/3
VŠK bere na vědomí všechny informace z bodu III včetně úkolů z tohoto bodu vyplývajících.

IV. Ukončení jednání
Jednání po splnění schváleného programu ukončil místopředseda VŠK Jiří Morávek

Tento zápis byl vyhotoven dne 25.4.2022 zapisovatelem Mgr. Zdeňkou Horčičkovou.

……………………………………………………….
Mgr.Zdeňka Horčičková, zapisovatel
Za správnost-ověřil:

…………………………………………
Mgr. Jiří Pekař, předseda VŠK KHK
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