Okresní sdružení ČUS Znojmo, z .s., Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
Znojmo 22. ÚNORA 2021

ZÁPIS
Z 1. zasedání výkonného výboru OS ČUS Znojmo dne 22. února 2021
Přítomni: Kolesa Zdeněk, Bernardová Marie, Matoušek Vladislav, Šoba Josef, Štěpán Jaroslav, Švarc Roman,
Peřinka Jaroslav
Omluveni:
Hosté:
Program:
1. Schválení zápisu č. 6 z jednání dne 23. 11. 2020
2. Sportovec okresu 2020 – referent informuje o tom, že jsou zprovozněny online nominace – VV schvaluje
spuštění nominací s uzávěrkou 7. 4. 2021 – o způsobu ocenění bude ještě poté rozhodnuto dle
aktuální situace a dle počtu nominací
3. Dotační programy 2021 – Můj klub 2021 – již chodí opravy žádostí a rozhodnutí o přidělení dotace,
celková alokace snížena na 0,89
Dotace JmK – žádosti se podávají do 1. 3. 2021 – TJ a SK odesláno
Investiční dotace NSA – odesláno sdruženým subjektům
4. VH OČUS Znojmo – Valná hromada byla odložena
5. Ekonomika OS ČUS Znojmo 2020 a 2021, Inventarizace – veškeré dotační prostředky roku 2020 byly
řádně v termínech vyúčtovány, VV byl seznámen se stavem účtu a pokladny, VV zadává úkol
referentovi a RK provést kontrolu hospodaření roku 2020 do příštího zasedání VV
Pro rok 2021 jsou přislíbeny finanční prostředky v minimálně stejné výši jako v roce 2021,
první předfinancování ve výši 150 000,- již OS ČUS obdrželo
Došlo k doplnění kanceláře o vybavení, staré nevyhovující bylo vyřazeno – vše řádně zapsáno a
odepsáno v inventární knize – kontrolu provede RK
Daňové přiznání a dokumenty do Sbírky listin odevzdány
6. Pošta:

ČUSáček – novinka, čtvrtletník – odeslání TJ a SK a vyvěšeno na webu
Schůzka s hejtmanem JmK – zrušena
Informace z VV ČUS
Propagační předměty ČUS – objednáno v menším množství
Pokyny k vyúčtování COVID SPORT – předáno TJ a SK
Smlouva ČUS příspěvek na činnost – podepsáno a odevzdáno na KO ČUS
Běháme za restart znojemského sportu – odesláno sdruženým subjektům
Online schůzka KO ČUS JmK a okresních sdružení 11. 1. 2021 a 8. 2. 2021 – o obou online
schůzkách a jejích obsahu pojednává p. Kolesa a p. Švarc

7. Různé:

Členské příspěvky OS ČUS – stav plateb předložil p. Švarc
Finanční výkazy – stav vyplnění
Konference Okresního volejbalového svazu – informace předává p. Peřinka, předseda svazu
Referent pojednává o doplňku stravy pro mladé sportovce, který zajistil místostarosta města
Znojma Karel Podzimek
p. Šoba představuje publikaci k 100. výročí atletiky ve Znojmě a seznámil VV s plánovanými
akcemi na rok 2021
Příští zasedání VV OS ČUS Znojmo se uskuteční v pondělí 12. 4. 2021 v 17:00 hod.

Zapsal: Roman Švarc
Referent OS ČUS

Kolesa Zdeněk v. r.
předseda OS ČUS

