,
konané dne 11. září 2014

v Havlíčkově Brodě

Přítomni : dle prezenční listiny
schůze zahájena v 16,00 hod.
Ses. Smejkalová

přivítala přítomné, popřála všem hodně sil a elánu do nového cvičebního roku a zahájila schůzi.
Prostřednictvím e-mailu obdržela župa „Zápis ze 13.zasedání P ČOS ze dne 28.6.2014", kde
v bodě 17) bylo uvedeno rozhodnutí, resp.uzavření kauzy darování sokolského majetku Městu
Bystřice nad Pernštejnem. Jednání zúčastněných stran proběhlo na ČOS bez přítomnosti
zástupců župy Havlíčkovy, kteří k němu nebyli pozváni.
Župa stanovila po jednáních podmínky souhlasu, které nebyly vzaty v úvahu, takže
darování tohoto rozhodně cenného sokolského majetku bylo PV ČOS odsouhlaseno prakticky
bez souhlasu příslušné župy.
Jednání PV župy Havlíčkovy bylo vždy vedeno tak, aby by zabránilo korupci, spekulacím,
či manipulacím se sokolským majetkem, který se jinak může stát dobrou kořistí zájemců.
Usnesení P ČOS přišlo v době dovolených, přesto v nejkratší možné době se všichni členové
předsednictva, kromě ses. Lernbecherové, jednoznačně vyjádřili, že trvají na usnesení PV župy, č.
379 ze dne 19.5.2012 (viz usnesení).
Usnesení č. 379 : PV župy přijalo s uspokojením schválenou úpravu podmínek povinností Města
Bystřice n. P. ve smlouvě o převodu majetku TJ Sokol Bystřice n. P. Městu. Považuje to za
vstřícný krok. Ve snaze o konsenzus podmiňuje tedy svůj souhlas pouze kompenzací finančních
prostředků přidělených župou této jednotě, protože mohly být rozděleny ostatním.
Město Bystřice n. P. by poskytlo župě dar, určený pro podporu tělovýchovy a sportu v původní
výši cca 1 mil. Kč. Ten by byl použit pro jednoty župy výhradně na opravy sokolského majetku
Na základě toho podala jako starostka župy Žádost o revokaci usnesení č. 316/13 PV ČOS
„Darování sokolského majetku ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Bystřice nad Pernštejnem
Městu Bystřice nad Pernštejnem“. Zatím není známá zpětná reakce P ČOS.
Informovala, že v sídle České obce sokolské, v Tyršově domě v Praze, se v úterý 5. srpna konala
veřejná rozprava k návrhu zákona o podpoře sportu, kterou ve spolupráci s ČOS uspořádaly
Český olympijský výbor a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem rozpravy
bylo projednat a pojmenovat priority při novelizaci zákona o podpoře sportu, který je v
prioritám současné vlády, která by ji chtěla pustit do legislativního procesu do konce roku.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, který v úvodu mj. uvedl, že
sportovní prostředí má historickou možnost podílet se na podobě zákona, který je o něm.
Uvedl, že podpora sportu je nedostačující, proto požádal celé sportovní prostředí, aby
prodiskutovalo všechny návrhy, které byly na programu této veřejné rozpravy a, co je podle
něho pro novelizaci zákona klíčové. „Klíčová bude debata o transparentnosti sportu – chci a
trvám na tom, aby finance do sportu byly rozdělovány transparentně.“ Dále zmínil osm
hlavních okruhů a problémů, které by měl návrh novely zákona řešit. V první řadě uvedl
potřebu definování sportu jako celospolečenského tématu, dále zdravý životní styl (který si
nedovede představit bez sportu a zapojení mládeže), jasné zapojení dalších orgánů a institucí, a
podtrhl rovněž dobrovolnictví, které je potřeba minimálně morálně ocenit a podporovat ho
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● Neinvestiční dotace poskytované MŠMT 2014 :
Rozhodnutí ministerstva je smlouva, kterou uzavírá ČOS s ministerstvem. Jejím obsahem je
výše přidělené celkové dotace a specifikace výdajů, na které lze danou dotaci použít. Rozhodnutí
určuje i podíl přidělené dotace na celkových nákladech projektu, (zda se konečný příjemce dotace
musí či nemusí podílet na realizaci projektu vlastními zdroji). Obecně hovoříme o navyšování
dotace z vlastních zdrojů. Každé Rozhodnutí má své číslo, všechny subjekty (ČOS, župy a T.J. )
jsou povinny každý doklad, související s čerpáním státních prostředků, viditelně označit
číslem Rozhodnutí, ke kterému se vztahuje – viz. číslo v hlavičkách formulářů č. 1, 2, 3, a 4.
Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací, poskytnutých v oblasti sportu
je metodický pokyn pro čerpání a vyúčtování dotací, závazný pro celou ČOS: pro ústředí, župy a
T.J. Je součástí každého Rozhodnutí MŠMT. V souvislosti s různými druhy dotací musí ČOS
upravit metodické pokyny tak, aby byly splněny podmínky jednotlivých ministerstev a
samosprávních celků a zároveň si vzájemně neodporovaly. Proto jsou pokyny ČOS v tomto
případě z důvodů splnění všech podmínek nadřazeny pokynům jmenovaných subjektů.
Vyúčtování dotací a příspěvků je seznam prvotních dokladů a jejich zaúčtování v župě nebo T.
J., které souvisí s čerpáním dotace nebo příspěvku. Župa nebo Tělocvičná jednota Sokol, jako
konečný příjemce státní dotace, je povinna vést účetnictví (podvojné) nelze účtovat dle
původního vymezení v tzv. jednoduchém účetnictví, nebo daňové evidenci !
Vyúčtování je prováděno na formulářích požadovaných MŠMT označených podle obsahu č. 1, 2,
3 a 4, které jsou dány ministerstvy nebo ČOS a řídí se metodickými pokyny.
Na nutnost vedení účetnictví byly jednoty řádně upozorněny zápisem ze dne 24..09.2011 :
Usnesení č. 349: Shora uvedené jednoty musí od 1.1.2012 přejít na tzv. podvojné účetnictví,
jinak by nemohly v roce 2012 obdržet od župy, případně přímo od Ústředí ČOS žádné
dotace, ať už budou účelově určeny na cokoliv.
Zodpovídají : starostové jednot
Z tohoto důvodu byly jednoty požádány o předložení výsledovky a rozvahy za rok 2013. Nesplnil
Sokol Rožná a u Tělocvičné jednoty Habry vznikly předložením požadované výkazů pochybnosti,
že tuto povinnost pochopila správně.
Usnesení č. 434 : Všechny Tělocvičné jednoty Sokol předloží zcela nekompromisně kanceláří
župy Výkaz zisku a ztráty a Rozvahu sestavenou k datu 31.12.2014
Termín do 30.dubna 2015
Program IV. - Údržba a provoz sportovních zařízení
ve vlastnictví nebo výpůjčce.
Rozhodnutí č. 502014_4_033_A
Pro rok 2014 obdržela župa příslib dotací MŠMT
ve výši 495 890 Kč
Dotace nesmí být použita na investiční náklady.
Musí být tělocvičnými jednotami vyúčtována provozními náklady týkajícími se jen roku 2014 jako
je elektřina, plyn, uhlí, vodné, odvoz odpadu..., nebo neinvestiční opravou TVZ
Jako každoročně tvoří tato dotace dle rozhodnutí MŠMT max. 70 % skutečných
výdajů, tedy TJ musí vykázat navýšení z vlastních zdrojů na 100% ! POZOR - nelze použít
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doplatkové faktury, které se týkají roku 2013!! U zálohových faktur na provozní náklady se
smí použít k vyúčtování pouze 60 % z celkových ročních výdajů, zbylá částka může být
použita jen pro navýšení. Na zálohy musí být předložen daňový doklad o přijaté platbě –
nikoliv pouze rozpis (kalendář) zálohových plateb ! Každá TJ si musí daňový doklad vyžádat
! Na faktuře musí být uvedeno „Rozhodnutí č. 502014_4_033_A“, dále pak v pravém horním
rohu rovněž číslo, pod kterým je faktura vedena v účetnictví TJ !
Usnesením č. 431 schválilo PV župy dne 12. 6. 2014 částečné rozdělení :
TJ Sokol
Bystřice nad Pernštejnem
Golčův Jeníkov
Habry
Chotěboř
Krucemburk
Křoví
Ledeč na Sázavou
Lipnice nad Sázavou
Nížkov
Nové Veselí
Okrouhlice
Prosetín
Přibyslav
Rozsochy
Rožná
Sněžné
Světlá nad Sázavou
Uhelná Příbram
Velká Bíteš
Rozděleno
nerozděleno
CELKEM

Příslib v tis. Kč
15
15
10
10
15
10
25
13
25
60
15
40
50
5
5
10
10
20
353
143
496

Podmínkou přidělení dotace je odebrání a zaplacení členských známek ČOS pro rok 2014
v počtu členů uvedených ve výkazu Statistika TJ k 1.1.2014
Finanční prostředky lze na základě předložených dokladů postupně čerpat, a předložit
vyúčtování nejpozději do 30.10.2014
Usnesení č. 435 : PV župy rozhodlo, že Tělocvičné jednotě Sokol Rožná nebudou v roce 2014
poskynuty žádné dotace. U Tělocvičné jednoty Sokol a Habry bude župou provedena kontrola
účetnictví. Do té doby bude dotace na TVZ pro rok 2014 pozastavena.
Termín do konce října 2014

Program V. Organizace sportu
Rozhodnutí č. 502014_5_082_A
Podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti NNO, zabezpečení zejména
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pravidelné, organizované sportovní činnosti a pořádání akcí v České republice
Dle rozhodnutí MŠMT tvoří tato dotace 100% skutečných výdajů nemusí se tedy
navyšovat !!
Projekt odboru všestrannosti příslib 2014: ve výši 71 627 Kč
Dotace je určena na podporu činnosti oddílů všestrannosti v T.J. Sokol – rozdělení je dle
kriterií Odboru všestrannosti ČOS: 50% podle počtu členů oddílů všestrannosti v T.J. Sokol
(dle registrace na OV ČOS) a 50% dle aktivity župy v oblasti všestrannosti v minulém roce.
Dotace bude přerozdělena dle kriterií župního odboru všestrannosti, schválených
Předsednictvem výboru župy.
Župní odbor všestrannosti si může ponechat max 20% z celkové roční dotace
Rozdělení této dotace navrhlo náčelnictvo především s ohledem na vykázanou činnost jednot.
Návrh byl po diskuzi upraven tak, aby respektoval i ostatní daná kritéria a rozdělen takto :
Tělocvičná jednota Sokol činnost pronájmy župní přebory
Bystřice nad Pernštejnem
2 000
Golčův Jeníkov
3 000
Havlíčkův Brod
2 000
15 000
Kejžlice
1 000
2 000
Ledeč nad Sázavou
3 000
Lipnice nad Sázavou
1 000
Nížkov
5 000
Nová Ves u Chotěboře
1 500
4 000
Nové Veselí
2 000
Okrouhlice
2 000
Prosetín
1 000
Přibyslav
2 000
6 000
6 000
Světlá nad Sázavou
1 000
Velká Bíteš
2 000
Žďár nad Sázavou
2 000
mezisoučet 30 500
Na župní přebory
vyčleněno
0
8 172
CELKEM
30 500
27000
14 172

CELKEM
2 000
3 000
17 000
3 000
3 000
1 000
5 000
5 500
2 000
2 000
1 000
14 000
1 000
2 000
2 000
63 500
8 000
71 672

Čerpání dotace – řídí se metodickým pokynem ČOS a pokynem MŠMT. Je určena na
• spotřebu materiálu - vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru
• cestovné - účastníků tělovýchovných akcí
• ostatní služby - zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení tělovýchovných
akcí (např.hromadné ubytování a stravování, pronájmy prostor na jednorázové akce,
výdaje na regeneraci účastníků, metodické pomůcky, povinné revize nářadí apod.)
• mzdové výdaje, včetně náhrady mezd a povinných odvodů zaměstnavatele, pracovníků,
kteří se přímo podílejí na zabezpečení projektu, nejvýše však do 35% z přidělené roční
dotace na T.J.
• jiné ostatní výdaje - nájemné na celoroční činnost, administrativní výdaje, související
s pořádáním tělovýchovných akcí
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Usnesení č. 436 : PV župy souhlasí s výše uvedeným rozdělením dotace pro všestrannost.
Tělocvičné jednoty Sokol, kterým byla pro rok 2014 tato dotace přidělena, vyúčtují její čerpání
v souladu se shora uvedenými pokyny a zašlou župě vyúčtování společně s příslušnými doklady
Termín do 30. října 2014

Granty odboru sportu na podporu sokolského sportu v oddílech
příslib 2014 : ve výši 79 380 Kč
Dle rozhodnutí MŠMT tvoří tato dotace 100% skutečných výdajů nemusí se tedy
navyšovat !!

Havlíčkova

Bystřice/Pernštejnem-memor.Šenk.
Bystřice/Pernštejnem-streetb.
Bystřice/Pernštejnem-vánoční/nohej.
Nížkov-Kol. dančí obory/přesp.běh
Nížkov-12.r.turnaje/m.kopaná
Nížkov-velikonoční turnaj/ST
Nové Veselí-Půlmarat.okolo N.V./atl.
Nové Veselí-Tur.muži/házená
Nové Veselí mem. Smékala
Nové Veselí-Tur.ml.dor./házená
Nové Veselí-ml.a.st.dor/házená
Nové Veselí-Tur.st.ž./házená
Nové Veselí-Tur.ml.ž/házená
Nové Veselí tur.ml.žáků/házená
Nové Veselí-Turnaj minižáků/házená
Nové Veselí-turnaj mužů
Nové Veselí-turnaj mužů
Bystřice nad Pernštejnem
Nové Veselí-ház.st.žáci
Nové Veselí-ZVT/volejbal
Nové Veselí LVT/volejbal
Nové Veselí-soustř. st.ž./házená
Nové Veselí LVT mini+ml.žáci/házená
Bystřice nad Pernštejnem/basketbal
Bystřice nad Pernštejnem/šerm
Nové Veselí/házená
Nové Veselí /volejbal

79 380,00
CELKEM
1 280,00
1 280,00
1 280,00
1 280,00
1 280,00
850,00
2 560,00
0,00
2 130,00
1 280,00
2 130,00
1 280,00
1 280,00
0,00
1 280,00
1 280,00
1 280,00
3 420,00
2 130,00
1 280,00
3 840,00
4 270,00
6 400,00
4 270,00
4 270,00
17 080,00
10 670,00

79 380,00

0,00

MŠMT ČOS SPORT
1 280,00 0,00 basketbal
1 280,00 0,00 basketbal
1 280,00 0,00 nohejbal
1 280,00 0,00 atletika
1 280,00 0,00 malá kop.
850,00 0,00 ST
2 560,00 0,00 atletika
0,00 0,00 házená
2 130,00 0,00 házená
1 280,00 0,00 házená
2 130,00 0,00 házená
1 280,00 0,00 házená
1 280,00 0,00 házená
0,00 0,00 házená
1 280,00 0,00 házená
1 280,00 0,00 nohejbal
1 280,00 0,00 nohejbal
3 420,00 0,00 šerm
2 130,00 0,00 házená
1 280,00 0,00 volejbal
3 840,00 0,00 volejbal
4 270,00 0,00 házená
6 400,00 0,00 házená
4 270,00 0,00 basketbal
4 270,00 0,00 šerm
17 080,00 0,00 házená
10 670,00 0,00 volejbal

Dotace je rozdělena do žup předsednictvem odboru sportu ČOS na základě podaných grantů:
a)
b)

na pořádání mezižupních přeborů, pohárových soutěží, memoriálů a další významných
sportovních akcí ČOS
na účast žákovských družstev a jednotlivců ve finálových soutěžích MČR a přebor ČR
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c)
d)

na sportovní soustředění talentované mládeže ve věku 8-14 let
na příspěvek na úhradu nájemného oddílů, které musí využívat nevlastní sportovní
zařízení pro mládež do 18 let

2. Čerpání dotace – řídí se metodickým pokynem ČOS a MŠMT. Dotaci lze použít na výdaje
související s účelovým zaměřením projektu:
• cestovné – účastníků soutěží žákovského věku družstev a jednotlivců. Cestovné na
soustředění talentované mládeže od 8 do 14 let, cestovné na akce občanů starších 60 let
• ostatní služby - zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení při pořádání
mezižupních přeborů, pohárových soutěží, memoriálů, veteraniád a dalších
nemistrovských významných akcí ČOS (hromadné ubytování a stravování, pronájmy
prostor na akci, metodické pomůcky, medaile)
• jiné ostatní výdaje - nájemné na celoroční sportovní činnost mládeže do 18 let a občanů
starších 60 let
• T.J. nemohou použít doklady z roku 2013 i když grant na rok 2014 byl přidělen na
základě účasti ve finálových soutěžích MČR a přeboru ČR v roce 2013.
• Usnesení č. 437 : Tělocvičné jednoty Sokol, kterým byly přiděleny granty odboru sportu
pro rok 2014, vyúčtují na přiložených tiskopisech její čerpání v souladu s uvedenými
pokyny a zašlou župě vyúčtování společně s příslušnými doklady
Termín do 30. října 2014

Župní granty OS - programy OS ČOS na podporu sokolského sportu v župách
příslib 2014 : ve výši 10 800 Kč
Dle rozhodnutí MŠMT tvoří tato dotace 100% skutečných výdajů nemusí se tedy
navyšovat !!
Rozdělení dotace – odbor sportu ČOS rozděluje tyto prostředky župám podle počtu členů
sportovních oddílů v T.J., registrovaných na OS ČOS, které spadají do příslušné župy na základě
podaných župních grantů a podle aktivity činnosti příslušného župního OS. Župy dále tuto dotaci
využijí pro svůj župní odbor sportu na pořádání župních přeborů, na podporu účasti družstev a
jednotlivců v nižších mistrovských soutěžích, nebo tuto dotaci mohou rozdělit sportovním
oddílům svých T.J. Sokol na podporu nově vzniklých mládežnických oddílů, nebo jako příspěvky
na činnost sportovních oddílů dle dalších vybraných kriterií župního OS.
Čerpání dotace – čerpání dotace se řídí metodickým pokynem MŠMT, pokynem ČOS
Rozhodnutím MŠMT. Dotace musí být vyčerpána do konce kalendářního roku a je určena na
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Vzhledem k velmi skromné částce, kterou jsme na tento program obdrželi, rozhodlo PV župy ji
nerozdělovat do jednotlivých jednot, ale ponechat ji v kompetenci župního předsedy odboru
sportu. Po diskusi byl odsouhlasen níže uvedený návrh v usnesení
• spotřebu materiálu – sportovní potřeby neinvestiční povahy, sloužící pro konání župních
akcí Nebo sportovní výstroj nutná k danému sportu, zdravotní materiál, metodické
pomůcky v případě, že finanční prostředky zašle župa do T.J.. Sokol konkrétnímu sport.
oddílu.
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• cestovné – župního předsedy OS, nebo účastníkům akcí v případě, že finanční prostředky
zašle župa do T.J.. Sokol konkrétnímu sport. oddílu (mistrovské a nemistrovské soutěže,
soustředění)
• OON předsedů župního OS, včetně povinných odvodů
• jiné ostatní výdaje - administrativa, spojená s činností župního předsedy OS, nebo výdaje
sportovního oddílu, lékařské prohlídky a.pod v případě, že finanční prostředky zašle župa
do T.J.. Sokol konkrétnímu sport. oddílu.
Usnesení č. 438: Dotace pro župní odbor sportu bude použita k nákupu volejbalových míčů
Gala, které budou přiděleny oddílům volejbalu registrovaným v ČOS. Zajistí kancelář župy.
Termín do 30. října 2014
Projekt odboru všestrannosti – vybavení tělocvičen
Dle vypsaných grantů Odboru všestrannosti ČOS tato dotace tvoří 70% skutečných výdajů
T.J. - jednoty musí vykazovat ve vyúčtování navýšení této dotace z vlastních zdrojů
⇒ Projekt I. standardizace vybavení tělocvičen oddílů všestrannosti
příslib 2014 : ve výši 24 940 Kč
Rozdělení dotace : dotace je rozdělena župám, které se do standardizace přihlásily, podle počtu
jednot, ve kterých jsou evidovány oddíly sokolské všestrannosti a podle bodového hodnocení
činnosti žup v roce 2013.
Čerpání dotace : čerpání dotace se řídí pokynem ČOS dle Rozhodnutí MŠMT, který určuje, na
které druhy výdajů lze dotaci použít. Vzhledem k druhu grantu lze použít tuto dotaci pouze na:
• spotřebu materiálu - vybavení tělocvičen sportovními potřebami neinvestičního
charakteru – viz vypsaný grant
Vyúčtování dotace – je prováděno na formulářích předepsaných MŠMT. Finanční prostředky
musí být čerpány od 1. 1. do 31. 12. a vyúčtování musí být odevzdáno na ČOS nejpozději do 8. 1.
roku následujícího roku.
Dotaci obdrží :
TJ Sokol Golčůlv Jeníkov na 10 ks ultra lehká žíněnka á 2311 Kč
TJ Sokol Přibyslav
na 4 ks ultralehká žíněnka á 2311 Kč
TJ Sokol Nové Veselí
na 1 ks odrazový můstek Gepard 5384 Kč

ve výši Kč 16 000
ve výši Kč 6 400
ve výši Kč 2 540

⇒ Nářadí bylo podle pokynů objednáno kanceláří župy u výrobce, ten ho v období od 15. do
30.září doveze na jedno místo – v daném případě to bude do Sokolovny Golčův Jeníkov..
Fakturu zaplatí župa a přefakturuje ho dotyčným TJ Sokol, kterým bude přidělené dotace
zaslána na účet.

⇒ Projekt II. Vybavení tělocvičen oddílů všestrannosti
příslib 2014 : ve výši 12 350 Kč
Rozdělení dotace : dotace je rozdělena župám, které se do projektu přihlásily. Výše byla
stanovena podle počtu jednot, ve kterých jsou evidovány oddíly sokolské všestrannosti a podle
bodového hodnocení činnosti žup v roce 2013.
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Čerpání dotace : čerpání dotace se řídí pokynem ČOS dle Rozhodnutí MŠMT, který určuje, na
které druhy výdajů lze dotaci použít. Vzhledem k druhu grantu lze použít tuto dotaci pouze na:
• spotřebu materiálu - vybavení tělocvičen sportovními potřebami neinvestičního
charakteru – viz vypsaný grant
Vyúčtování dotace – je prováděno na formulářích předepsaných MŠMT. Finanční prostředky
musí být čerpány od 1. 1. do 31. 12. a vyúčtování musí být odevzdáno na ČOS nejpozději do 8. 1.
roku následujícího roku.
Jednoty obdrží na níže uvedené požadované náčiní v celkové hodnotě dotaci ve výši 70 %
TJ Sokol Žďár n. Sázavou
na Ču ču sesestava pro děti
Kč 5 300 dotace 70% 3 710 Kč
na 3 ks míče
Kč 1 587 dotace 70% 1 111 Kč
TJ Sokol Světlá n. Sázavou na 4 ks míče
Kč 2 830 dotace 70% 1 981 Kč
TJ Sokol Okrouhlice
na 10 ks hokejek florbal
Kč 5 350 dotace 70% 3 745 Kč
na 4 ks míče Gala
Kč 2 576 dotace 70% 1 803 Kč
Usnesení č. 439: Dotace pro vybavení tělocvičen náčiním byla rozdělena dle výše uvedeného
rozpisu. Z důvodů hospodárnosti s nakládáním dotací bude nářadí objednáno kanceláří župy pro
Sokol Okrouhlice. Sokol Žďár n.S. a Světlá n.s. si zajistí/l nákup požadovaného náčiní samy.
Termín do 30. října 2014

DOTACE KRAJE VYSOČINA
byla rozdělena dle počtu dětí mládeže (viz tabulka) a všechny jednoty obdržely smlouvu
s detailními podmínkami čerpání a vyúčtování, kterou si znovu pozorně pročtěte a dodržte
termín vyúčtování do 15. října 2014 ! Od letošního roku je tato dotace vyúčtovávána přes naši
župu Havlíčkovu, nebudete tedy zasílat doklady župě Plukovníka Švece !
Termín vyúčtování této dotace podléhá požadavkům Kraje Vysočina, byl jednotně stanoven pro
obě župy a je nutné ho dodržet, jinak budou muset být dotace přerozděleny !

na člena
evidenční
3601
3714
3601
3601
3601
3601
3601
3304
3601
3714
3601
3601
3714
3601
3714
3601

číslo
2737
2918
2710
2731
2738
2705
2711
2721
2729
2733
2706
2728
2734
2529
2735
2726

106,59
Kč
župa Havlíčkova
Bačkov
Bystřice
Golčův Jeníkov
Habry
Havlíčkova Borová
Havlíčkův Brod
Chotěboř
Kejžlice
Krucemburk
Křoví
Ledeč
Lipnice
Nížkov
Nová Ves u Chotěb.
Nové Veselí
Okrouhlice

DO
ČLENŮ 18TI
duplicity dotace
0
1135
69
120 980,00 Kč
0
- Kč
60
1
6 580,00 Kč
78
8 620,00 Kč
0
- Kč
0
- Kč
90
23
8 680,00 Kč
0
- Kč
8
880,00 Kč
8
880,00 Kč
26
1
2 820,00 Kč
49
5 420,00 Kč
15
1 660,00 Kč
78
8 620,00 Kč
32
3 540,00 Kč
229
2
25 190,00 Kč
45
2
4 860,00 Kč
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3714
3714
3601
3714
3714
3714
3601
3601
3714
3205
3714

2714
2914
2716
2911
2736
2922
2709
2732
2924
2730
2718

Ostrov
Prosetín
Přibyslav
Rozsochy
Rožná
Sněžné
Světlá
Uhelná Příbram
Velká Bíteš
Vilémovice
Žďár

0
0
160
2
27
31
12
4
44
0
137

16
11

1
12

- Kč
- Kč
16 800,00 Kč
- Kč
2 380,00 Kč
3 430,00 Kč
1 330,00 Kč
- Kč
4 810,00 Kč
- Kč
14 480,00 Kč

Br. Král -předložil k nahlédnutí studii na stavební úpravy a nástavbu ubytovny nad kuželnou
na kterou T.J. Sokol požaduje dotaci od MŠMT.
Usnesení č. 440: PV župy souhlasí s realizací nástavby nad kuželnou - vybudování ubytovny
pro potřeby Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí. Doporučuje předloženou studii Tělocvičné
jednoty Sokol Nové Veselí k žádosti o přidělení dotace MŠMT.
Navrhl uspořádat jednu příští schůzí PV župy ve Žďáru nad Sázavou a před její realizací
provést podrobnou kontrolu čerpání všech prostředků z prodeje sokolovny Dvorská.
Usnesení č. 441: PV župy souhlasí s provedením kontroly čerpání prostředků Sokola Žďár nad
Sázavou z prodeje sokolovny Dvorská ve Žďáru nad Sázavou, která bude provedena před
konáním schůze PV župy.
Termín 13. istopadu 2014
Přílohy zápisu :
TJ Tiskopis č.2 Program V.granty O S 2014
TJ Tiskopis č.2 Program V.činnot OV 2014
TJ Tiskopis č.2 Program V.grant OV náčíné 2014
TJ Tiskopis č.2 Program Vvybavení tělocvičen OV 2014

Z důvodu zkolabování počítače se kancelář župy omlouvá za opožděné odeslání zápisu PV župy.
Termín příští schůze bude včas oznámen.
Schůze byla ukončena v 18:45 hod.

Zapsala : Hedvika Šubertová

Vyhotovil : Mgr. David Smejkal
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