,
konané dne 21. února 2013

v Sokolském domě v Havlíčkově Brodě

Přítomni : dle prezenční listiny
schůze zahájena v 15,05 hod.

Ses. Smejkalová
Přivítala členy předsednictva a zahájila schůzi.
• Informovala přítomné o provedené kontrole všech dotací MŠMT vyplácených prostřednictvím župy
kterou provedl předseda kontrolní komise ČOS Ing. Oldřich Šlezingr. Bylo nutné doložit pouze
dva seznamy účastníků táborů, jinak nebyly shledány žádné závady.
•

Na župě byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného. Nebyly shledány žádné závady.

•

K bodům, projednávaným na PV župy týkajícím se majetkových změn TJ Sokol župy Havlíčkovy
vydalo PČOS tato stanoviska :
K návrhu Sokolské župy Havlíčkovy a Tělocvičné jednoty Sokol Bystřice nad Pernštejnem na
odprodej části nemovitého majetku ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Bystřice n. P. v obci a
k.ú. Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví Tenisového klubu v Bystřici nad Pernštejnem.

Usn. 748/31
P ČOS bere na vědomí odprodej nemovitého majetku ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Bystřice
n. P. v obci a k.ú. Bystřice nad Pernštejnem, zapsaném na LV č. 2050, vedeném
u
Katastrálního úřadu pro kraj Vysočinu, KP Bystřice nad Pernštejnem:
objekt občanské vybavenosti č.p. 756/Bystřice nad Pernštejnem na pozemku jiného vlastníka (LV 1)
p.č. 3243 do vlastnictví Tenisového klubu Bystřice nad Pernštejnem.
P ČOS konstatuje, že T. J. Sokol Bystřice n. P. uzavřela kupní smlouvu (právně vymahatelná)
již dne 14. 12. 2011 bez předchozího souhlasu P ČOS a porušila tak Stanovy ČOS.

K návrhu Sokolské župy Havlíčkovy a Tělocvičné jednoty Sokol Bystřice nad Pernštejnem na
darování nemovitého majetku ve vlastnictví sokolské jednoty do vlastnictví městu.
Usn. 763/31
P ČOS odkládá rozhodnutí ve věci darování nemovitého majetku ve vlastnictví Tělocvičné jednoty
Sokol Bystřice nad Pernštejnem v obci a k.ú. Bystřice nad Pernštejnem, zapsaném na LV č. 2050,
vedeném u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočinu, KP Bystřice nad Pernštejnem:
pozemek p.č. 891 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 604 m2,
pozemek p.č. 892 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha o výměře 1 216 m2 a
objekt jiné stavby č.p. 403/Bystřice nad Pernštejnem na pozemku p.č. 891
do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.
P ČOS požaduje předložit:
1) návrh smlouvy o bezplatném užívání darovaného majetku Tělocvičnou jednotou Sokol
Bystřice n. P. dle jejího požadavku (vyjma úhrady provozních nákladů)
2) návrh darovací smlouvy
3) studie + hrubý rozpočet budoucí rekonstrukce (příp. PD)
4) P ČOS navrhuje svolání schůzky za účasti všech dotčených stran (sokolské jednoty,
sokolské župy, města i ČOS)

P ČOS upozorňuje Tělocvičnou jednotu Sokol Bystřice nad Pernštejnem na možnou
trestněprávní i občanskoprávní odpovědnost v případě porušení obecně závazných předpisů i
stanov ČOS při dispozicích s majetkem.
K návrhu Sokolské župy Havlíčkovy a Tělocvičné jednoty Sokol Žďár nad Sázavou na odprodej
části nemovitého majetku ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Žďár nad Sázavou do vlastnictví
právnické osoby společnosti KINSKÝ Žďár, a.s., IČ 46901523
Finanční prostředky z odprodeje budou užity při reko pracech v objektu sokolovny v centru
Žďáru; T. J. Sokol Žďár se zavázala, že nebude po dobu 10 let pobírat ze SŽ Havlíčkovy dotace
na TVZ.
Usn. 762/31
P ČOS souhlasí s odprodejem části nemovitého majetku ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Žďár
nad Sázavou v obci Žďár nad Sázavou a k.ú. Zámek Žďár, zapsaném na LV č. 798, vedeném
u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočinu, KP Žďár nad Sázavou:
pozemek p.č. 147 – zastavěná plocha a nádvoří/rozsáhlé chráněné území/nemovitá kulturní památka
o výměře 577 m2 a
objekt jiné stavby č.p. 123/Žďár nad Sázavou 2/rozsáhlé chráněné území/nemovitá kulturní památka
na pozemku p.č. 147
do vlastnictví právnické osoby společnosti KINSKÝ Žďár, a.s. za cenu ve výši znaleckého posudku,
tj. Kč 7 166 350 ,-- (znalecký posudek č. 4490-032/2012 vypracoval ing. K. Straka dne 30. 3. 2012).

● Finanční prostředky získané odprodejem nemovitého majetku výše uvedeného budou užity
•

ve smyslu aktuálního znění Řádu o hospodaření se sokolským majetkem; KK ČOS bude
umožněna kontrola užití těchto prostředků.
Smlouva byla vypracována právním zástupcem kupujícího a bude předložena LPO ČOS ke
ke kontrole.
K žádosti o příspěvek České obce sokolské dle Pravidel pro poskytování finančních příspěvků
pro financování projektů z evropských fondů T. J. Sokol Krucemburk

-

Zateplení T. J. Sokol Krucemburk
Operační program Životního prostředí – prioritní osa 3 – udržitelné využívání zdrojů energie
(Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu bylo podepsáno ministrem
životního prostředí dne 30. 11. 2012):

-

Celkové výdaje projektu
Celkové způsobilé výdaje projektu
Celková výše přiznané dotace
z toho - dotace z Fondu soudržnosti (85 %)
- dotace SFŽP ČR (5 %)
povinný podíl T. J.
návrh na příspěvek (50 %)

-

3,345.240,00 Kč
1,887.239,00 Kč
1,698.514,00 Kč
1,604.153,00 Kč
94.361,00 Kč
188.725,00 Kč
94.400,00 Kč

Usn. 768/31
P ČOS schvaluje poskytnutí příspěvku pro T. J. Sokol Krucemburk ve výši Kč 94.400,00 a ukládá
jednateli bratru Mandátovi uzavřít s T. J. Sokol Krucemburk smlouvu o poskytnutí příspěvku.

● Městys Havlíčkova Borová žádá Českou obec sokolskou, vlastníka pozemku parcelní číslo KN
2431/2 – ostatní plocha a KN st. 344 – zastavěná plocha – stavba Sokolovna zapsaných na LV č. 770
v katastrálním území Havlíčkova Borová č. 637963 o zřízení práva provedení stavby : vedení
teplovodu pro využití odpadního tepla z bioplynové stanice na vytápění vybraných objektů v obci –
Sokolovnu v Havlíčkově Borové

Usnesení č. 403 : PV župy souhlasí se zřízením práva pro provedení stavby „VEDENÍ TEPLOVODU“
pro využití odpadního tepla z bioplynové stanice na vytápění vybraných objektů v obci –
SOKOLOVNU v Havlíčkově Borové zapsanou na LV č. 770 k.ú. Havlíčkova Borová na vlastníka
Českou obec sokolskou

● Probíhají volební valné hromady Tělocvičných jednot Sokol a s ohledem na skutečnost, že
na každé valné hromadě se musí projednat účetní uzávěrka, která má oficielní termín vyhotovení
31.3.2013, je třeba tolerovat i pozdější termíny konání valných hromad.
Ve dnech 19.- 21.4. se koná Výbor ČOS, valnou hromadu župy by bylo vhodné uskutečnit až po tomto
termínu.
Usnesení č. 404: Valná hromada župy se bude konat 26.dubna 2013 od 16:00 hodin v budově
sokolovny ve Žďáře nad Sázavou, Doležalovo náměstí. Koncem měsíce března budou na jednoty
zaslány pozvánky a příslušné materiály.

Župní přebor sokolské všestrannosti v gymnastice se bude konat v Přibyslavi, dne 27.4.2013
Pozvánky budou zaslány všem jednotám.
Župní přebor sokolské všestrannosti v atletice se bude konat v Přibyslavi, dne 18.5.2013
Pozvánky budou zaslány všem jednotám.
Br. Ing. Kerbr
Požádal župu o příspěvek cvičencům kteří budou reprezentovat naši župu a zúčastní se „SETKÁNÍ
SOKOLŮ POD ŘÍPEM“, kde se sejde přes 6.000 cvičenců. Podle informace starostky, nebyl zcela
vyčerpán sletový fond a navrhla podpořit cvičence z těchto prostředků.
Usnesení č. 405: PV župy souhlasí s návrhem zaplatit všem cvičencům, kteří se zúčastní SETKÁNÍ
SOKOLŮ POD RÍPEM cestovné plně obsazenými osobními auty, ve výši 3 Kč/ km, řádně vyúčtované
na tiskopise župy – viz přloha.
Vyúčtování cestovného viz příloha

Br. Král
Vznesl kritiku na současný web ČOS, který je poplatný 20. století, ale vůbec neodpovídá možnostem,
ale především potřebám dnešní doby. Vlastní výstup informací ČOS pro Župy, Tělocvičné jednoty,
zájemce z řad sokolů a odbornou veřejnost je téměř nulová.
Předsednictvo výboru Župy Havlíčkovy projednalo velkou náročnost administrativního zatížení při
zpracování hlášení a statistiky požadovaných na Tělocvičných jednotách a Župách.
Usnesení č. 406: PV župy Havlíčkovy vyzývá předsednictvo ČOS, aby se plnou vahou svého
mandátu zasadilo o vytvoření moderního, otevřeného uživatelského webu, který bude sloužit jako
základní informační a organizační prostředek všem župám, ale i jednotlivým tělocvičným jednotám.
Tento nový web by měl usnadnit komunikaci, zjednodušit administrativu spojenou se zjišťováním
statistických údajů, zlepšit informovanost o činnosti jednotlivých žup a jednot a umožnit jim vlastní
prezentaci na webu.
Příští schůze PV župy se bude konat koncem března, termín bude včas oznámen.

Schůze byla ukončena ve 18,30 hod.

Zapsala Hedvika Šubertová

