,
konané dne 30.ledna 2014

v Sokolském domě v Havlíčkově Brodě

Přítomni : dle prezenční listiny
Schůze zahájena v 16,00 hod.
Sestra Smejkalová
přivítala přítomné a zahájila schůzi zúženého předsednictva s programem upřesnění a rekapitulaci
povinností a termínů výkaznictví za uplynulý rok 2013.
Z důvodů větší přehlednosti pro jednoty byly jednotlivé požadavky na zpracování ať výkazů, hlášení
či ostatních povinností, zasílány jednotám samostatně, postupně, podle naléhavosti zpracování dle
požadovaných termínů.
Veškeré výkazy musí být nejprve činovníky PV a pak i župní kanceláří překontrolovány, většinou i
sesumarizovány a nekompromisně do požadovaného termínu odeslány příslušným útvarům ČOS.
Z tohoto důvodu je nutná dostatečná časová rezerva, tedy dodržování požadovaných termínů ze
strany jednot, což se stále moc nedaří. Letošní rok je o to horší, že v mnoha případech došlo
k výměně funkcionářů jednot, pro které je vše novinkou a možná si neuvědomují naléhavost situace.
Přesto je bezpodmínečně nutné, aby jednoty řádně spolupracovaly, protože jinak přijdou o peníze,
které jim pak velice chybí.
REKAPITLUACE ODESLANÝCH POŽADAVKŮ
Každoroční, stále se opakující výkaz :
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1. Registrace sportovních oddílů T.J. 2014
Zasílám Vám v příloze pokyny k vyplňování a vlastní tiskopis, který má dvě strany.
Odbor sportu požaduje precizní vyplnění, jinak bude registrace vrácena, či vyřazena.
Z tohoto důvodu zvažte, pokud některý z Vašich oddílů je více či méně formální a není skutečně
funkční, zda má smysl ho registrovat.
V opačném případě Vás žádám, zasílejte župnímu vedoucímu odboru sportu řádně vyplněné a
podepsané tiskopisy v požadovaném počtu a včas do uvedeného termínu tak, jak je v příslušných
pokynech :

Registrace sportovních oddílů 2014 odevzdávají T.J. župy poštou
na adresu župního předsedy odboru sportu :
Ing. Zdeněk Jeřábek, 592 12 Nížkov 103,
nejpozději do 10. 2. 2014.
T.J. vyhotovují Registrace sportovních oddílů 2014 ve třech originálech, včetně podpisů a
razítek, které předají k ověření a podpisu (vyplněné, podepsané a orazítkované T.J.).

Další povinností, kterým se žádná jednota která má své členy v oddílech všestrannosti nevyhne, je
vyplnění níže uvedeného výkazu. Výkaz není opět žádnou novinkou, systém vyplňování je stále
stejný.

Prosím předejte tuto povinnost činovníkovi, který je k tomu kompetentní a"pusťte se do toho“ ! Jedná
se o podklad pro přidělení peněz, které všichni tolik potřebujete a při nedodržení termínu o ně
přijdete.
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2. Výkaz odboru všestrannosti T. J. na rok 2014
Tento výkaz není pro Vás žádnou novinkou - vyplňuje se stejným způsobem jako v předchozích
letech a zasílá se výhradně elektronicky !
Vyplněné v souladu s metodickými pokyny, zašlete jako obvykle v níže uvedeném termínu na
adresy :

jan.kral.nv@gmail.com, zupahavlickova@gmail.com
místostarostovi župy ,který zpracovává souhrnnou statistiku za župu
a současně župní kanceláři, jejímž prostřednictvím budou jednotlivé výkazy postoupeny OV ČOS:

Termín : do 15.února 2014 !!

Kraj Vysočina, pod který hromadně se župou Plukovníka Švece spadáme, přiděluje na děti a
mládež nezanedbatelnou částku dotací a jako podklad požaduje přesné vyplnění seznamu do
stanoveného termínu. Požadavek se musí podat hromadně za celý kraj, tedy obě župy a proto je
dohodnuto, že ho bude zpracovávat župa Plukovníka Švece. Bohužel se stále opakuje, že nejprve
tyto seznamy, později pak doklady na vyúčtování rok co rok od jednot doslova „páčíme“. Je třeba,
aby si jednoty, které mají děti a mládež uvědomily, že peněz je rok co rok méně a že jim tato práce
rozhodně za to stojí.
Tento požadavek byl naší župou zaslán na aktuální e-mail všech starostů tělocvičných jednot !
Přeposílám požadavek Kraje Vysočina o SEZNAM DĚTÍ A MLÁDEŽE, který slouží jako podklad pro
možnost získání dotace Kraje Vysočina a který se za kraj hromadně nárokuje prostřednictvím župy
Plukovníka Švece.
Přestože jsem župě Plukovníka Švece zasálala aktuální e-mail adresy bezprostředně po valných
hromadách, tak bratr Zuzaňák použil zřejmě omylem původní, mnohde již neplatné e-mail adresy,
takže se k Vám tato důležitá informace nemusela dostat.
Žádám Vás tímto zdvořile, nepřipravujte se zbytečně o slušné peníze a vyplňte aktuální členskou
základnu dětí a mládeže VČAS !!! (pro kraj stačí datum narození) a nezapomeňte zahrnout i ročník
1995 na rozdíl od členské základny, kterou budete vyplňovat za všechny členy pro ČOS dle
požadavku Ministerstva školství.
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3. Dotace kraje Vysočina 2014
obracím se na Vás tradičně začátkem roku, ve věci aktuálního seznamu členů dětí a mládeže na
rok 2014 !!
Kraj Vysočina opět schválil dotaci na činnosti dětí a mládeže na rok 2014 ve stejné výši, jako v
minulých letech. Pokud chcete dotaci čerpat, JE NUTNÉ zaslat aktuální seznam členů

dětí a mládeže (viz příloha) na kancelář župy plukovníka Švece.
Termín : do 20.února 2014 !!
Věnujte prosím správnému vyplnění řádnou pozornost a odešlete co nejdříve.
!! Upozorňuji na ročník narození 1995, který je pro Kraj Vysočina platný pro mládež - pro statistiku
ČOS se již jedná o dospělého člena (důvodem je, že Kraj chce seznam členů k stavu 31.12.2013, a
ČOS chce seznamy členů ke dni 1.1.2014)

Obdobně jako u předchozích výkazů je tomu i u grantů odboru sportu, který je vypisován rovněž
každý rok. Kritéria se možná zdají složitá, ale věřte tomu, že dát si práci s vyplněním požadavku
stojí za to. Jsou jednoty, které to umí a takto získávají opravdu neuvěřitelné peníze o které Vy
přicházíte.
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4.
Granty odboru sportu 2014
Odbor sportu ČOS každoročně vypisuje tzv. granty odboru sportu dle vydaných kriterií na podporu
sokolského sportu v oddílech a jednoty, resp. sportovní oddíly, které pořádají příslušné akce, mají
možnost získat nemalé peníze.
Podmínkou je podat včas řádně vyplněnou žádost, odpovídající požadavkům, do stanoveného data a
pak je poměrně slušná naděje na příspěvek na tuto akci ve formě dotace OS.
Při pořádání je samozřejmě nutné si zajišťovat příslušné daňové doklady, případně jiné požadované
doklady které pak použijete k vyúčtování. To obnáší samozřejmě jistou práci.
Vím, že mnohé jednoty každoročně pořádají různé turnaje, memoriály, přebory atd. a nikdy si nic
nenárokují, což je škoda, protože plošné peníze na jednoty bez vykázání činnosti, jsou již minulostí.
Nebojte se toho a najděte si čas sestavit řádnou žádost, šance je. Nenechte peníze jen pro jiné.
Každá žádost musí být vyhotovena 2x na příslušném tiskopise s přílohou, která popisuje projekt, včas
doporučena a potvrzena župním předsedou odboru sportu .

podepsané a orazítkované žádosti o grant odboru sportu zašlou jednoty poštou 2 x
na adresu župního předsedy odboru sportu :
Ing. Zdeněk Jeřábek, 592 12 Nížkov č. 103
který je po kontrole a podpisu postoupí kanceláři župy a následně budou zaslány
odboru sportu ČOS
Termín odeslání je do 15. března 2014 !

Statistika základních údajů jednoty je výkaz, který zůstává stejný po více než desítku let. Pro
jednotu, která si ho poprvé zodpovědně vyplní, pak znamená jen každým rokem doplnit aktuální
stav členů podle požadovaných kriteríí.
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5. Statistický výkaz základních údajů a celkové členské základny pro jednotu
k 1.1.2014
Celkový počet uvedený ve výkaze musí souhlasit s evidencí členů s rodnými čísly a musí souhlasit
s počtem odebraných a zaplacených spolkových členských známek ČOS v jednotě.

Výkaz orazítkovaný a podepsaný statutárními zástupci (starosta a jednatel) se odesílá
2 x v papírové podobě na adresu kanceláře sokolské župy :
Prokopa Holého 1903, 286 01 Čáslav
1x v elektronické podobě (nepodepsané vyhotovení) na e-mail adresu :

zupahavlickova@gmail.com
Termín odeslání je do 20. března 2014 !

Evidence členské základny je na základě podrobných požadavků MŠMT změněn. Tento seznam
byl vypracován za všechny jednoty župní kanceláří, doplněn všemi údaji podle členské základny
k 1.1.2013 a zaslán jako příloha žádosti o dotace na MŠMT. Původně jste měli seznam pouze
aktualizovat a namísto rodných čísel uvádět pouze datum narození. Bohužel Výbor ČOS rozhodl,

že se budou nadále uvádět i rodná čísla. Doplnění dat narození z rodného čísla bylo svěřeno
bývalému náčelníkovi bratru Vránovi. Ten je doplňoval ručně bez využití možnosti počítašové
„techniky“, takže to samozřejmě dopadlo jak to dopadlo. Současně posunul hranici příspěvků pro
seniory o 5 let dopředu.
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6. Evidence členské základny 2014
Seznam členů s rodnými čísly, který slouží zároveň jako podklad pro přidělení dotací MŠMT doznal
v letošním roce hodně změn a jeho vyplnění je pro jednoty mnohem složitější. Ve snaze vyhnout se
chybám a toto vyplnění Vám co nejvíce usnadnit, jsem ho podle možností a dostupných údajů
z minulého roku doplnila za Vás sama. Poněkud do dat narození "zafušoval" br. Vrána z ČOS a
objevila jsem mnoho nesmyslů. Překontrolujte důsledně modře označené údaje. Samozřejmě, že ani
já nejsem neomylná a mohla jsem se dopustit případným překopírováváním chyb a v
několikatisícovém počtu nelze zaručit, že je vše správně..
Každé jednotě zasílám tedy samostatně tabulku zpracovanou v excelu ke kontrole a doplnění změn

Jednoty provedou kontrolu správnosti uvedených údajů všech sloupců, které jsou
doplněny podle členské základny zaslané na ministerstvo k 1.1.2013.
Změny podle požadavku ČOS vyznačíte následujícím způsobem :

a) vyřazený (již neexistující) člen se v seznamu označí červeně,
b) nové členy připíšete na konec tabulky, bez řazení podle abecedy
Zkontrolované a doplněné seznamy členů z T.J. odešlete pouze elektronicky na
adresu:
zupahavlickova@gmail.com
do 20. března 2014 !!!

Základní povinnosti každého člena je zakoupit si členskou spolkovou známku ČOS. Hodnota
známky je odvozena od data narození. Známka obsahuje i pojištění při sportovních aktivitách.
70 % hodnoty členské známky zůstává jako příjem jednoty, 30 % se platí na základě faktury
župě, která celou ½ odvádí Ústředí ČOS. Jinými slovy župa pro Vás známky nakupuje od ČOS
za 15 % celkové hodnoty a proto je nutné, aby TJ hradily faktury za odebrané známky pokud
možno včas. Jednoty by měly známky objednat co nejdříve po aktualizování členské základny .
Pokud tak neučiní, budou jim odeslány župou podle platné členské základny společně s fakturou.
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7.
ZNÁMKY 2014
rozhoduje stav k 1.1.2014
a platí dosáhnutí hranice 18ti let a 65ti let v tomto roce :
známku za 300 Kč mají všichni narození od roku 1949 až do roku 1995
známku za 100 Kč mají :
senioři ročníky 1948 a starší
mládež ročníky 1996 a mladší
.
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7. STANOVY ČOS PLATNÉ OD 1.1.2014
Přestože nový OZ platí od 1.1.2014, tak změny s ním spojené, týkající se ČOS a jejich organizačních
stupňů postupují pomalu. Nicméně budete co nejdříve potřebovat doložit k různým žádostem nové
ověřené stanovy. Župa obdržela pouze jeden jediný výtisk. Po rozmnožení těchto stanov a jejich
ověření, bude každé jednotě zaslán jeden výtisk, který bude sloužit jako originál potřebný k ověření
kopií, které si musí pak každá jednota v případě potřeby pro sebe obstarat.
Kopie stanov si vytiskne každá TJ podle zaslaného souboru v pdf. Ověřené stanovy České obce
sokolské platné od 1.1.2014. Před ověřením si vymění 1. a 18.list (byl rovněž zaslán v souboru pdf),
který je stejný jako výtisk co obdrží později poštou. Ověření na matrikách je pro naše organizace
zdarma.

Sestra náčelnice Ing Horáková
sděluje jednotám, že župní přebory proběhnou letos opět v Přibyslavi a zve všechny k účasti :
župní přebor v gymnastice
župní přebor v atletickém čtyřboji

dne 26.dubna 2014
dne 31.května 2014

Děkuje všem jednotám, které zaslaly řádně, podrobně a včas vypracovaný seznam akcí oddílů
všestrannosti, potřebný k hodnocení jejich práce a je podkladem pro případné dotace na činnost.

Sestra starostka oznamuje, že bude ve dnech 17..2. – 21.2.2014 mimo území ČR.
Župní kancelář bude v těchto dnech uzavřena. Pošta bude pravidelně odebírána.
Prosím zasílejte e-maily, ale nevolejte, budu mimo dosah signálu.

Schůze byla ukončena ve 17,45 hod.

Vyhotovil : Mgr. David Smejkal

Zapsala Hedvika Šubertová

