,
konané dne 12.června 2014

v Havlíčkově Brodě

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

Ses. Smejkalová
V úvodu poděkovala sestře náčelnici Ing. Haně Horákové, bratru náčelníkovi Ing.Miloši Uchytilovi,
Sokolu Přibyslav a všem organizátorům župního přeboru sokolské všestrannosti v atletickém čtyřboji
na atletickém stadionu v Přibyslavi, za zdařilé uspořádání závodu, kterého kam si přišlo změřit síly
přes 120 účastníků od předškolních dětí až po dospělé. Pak zahájila schůzi.

Informovala přítomné o inventarizaci pojištěného nemovitého sokolského majetku, který je
předmětem centrální pojistné smlouvy. Inventarizaci nedodala pouze TJ Sokol Uhelná Příbram.
Po 3. Výboru ČOS došlo k posunu změny stávající pojistky a sice tato platí až do konce roku
2014. O dalším postupu a způsobu pojištění rozhodne až podzimní Výbor ČOS. Každopádně se
stále počítá s enormním navýšením případné hromadné pojistky nemovitého majetku a členů
ČOS.
Obec Rožná požádala župu o prodej budovy sokolovny č,.p.97 p.č. st.99 včetně pozemků
p.č. 555/1, 555/2 v k.ú.Rožná. Žádost odůvodňuje tím, že do budovy sokolovny investovala od
r.2007 do r. 2013 celkem 482,7 tis. Kč a ročně se podílí na provozních nákladech částkou 50-90
tis. Kč. Protože není sokolovna v majetku obce, nemohou žádat o dotace na opravy a
rekonstrukci. Obec chce podporovat v sokolovně sportovní aktivity nejen sokolů, ale i ostatních
občanů obce a chce tímto získat větší možnosti.
ČOS je obecně proti prodejům majetku. Tam, kde jsou vztahy mezi TJ Sokolem a obcí na
velmi dobré úrovni doporučuje dlouhodobou výpůjčku předmětných nemovitostí na dobu 25 let,
která je pro všechny druhy dotací, včetně dotací z EU, považována za vlastnictví a neomezuje
jejich nárokování. Současně pak nutí obě strany tyto vzájemné dobré vztahy udržovat i nadále.
Usnesení č. 424 : PV župy nesouhlasí s prodejem nemovitostí, zapsaných na LV 322 na vlastníka
Tělocvičná jednota Sokol Rožná a doporučuje předat budovu č.p. 97 na pozemku st. 99 a pozemky
555/1 o výměře 2406 m2 a 555/2 o výměře 2091 m2 do dlouhodobé výpůjčky na dobu 25 let Obci
Rožná.
Zajistí ses. Smejkalová
Odsouhlaseno jednohlasně
Podala informaci o žádostech o grant odboru všestrannosti ČOS. Granty jsou letos se
spoluúčastí TJ ve výši min. 30 % :

⇒ Do projektu I. standardizace vybavení tělocvičen oddílů všestrannosti se přihlásily 4
jednoty 11.6.2014 byl tento grant uzavřen a grantová komise ČOS rozhodla na základě
požadavků o třech druzích nářadí, které je zařazené do tohoto projektu. Jedno z nich je ultralehká
žíněnka za 2 314 Kč/ kus a odrazový můstek Geprad za 5384 Kč.
- Naší župě bylo z tohoto grantu přiděleno 24 940 Kč a žádost o žíněnky si podal Sokol
Přibyslav 4 ks a Golčův Jeníkov 10 ks, o můstek Gepard Sokol Nové Veselí.
⇒ Nářadí bude 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.
Usnesení č. 425 : PV župy rozhodlo rozdělit přidělený grant OV ČOS – projekt I. standardizace
nářadí ve výši 24940 Kč dle požadavku následujícím jednotám Sokol :
Přibyslav obdrží na 4 ks ultralehkých žíněnek částku 6 460 Kč, spoluúčast TJ ve výši 2784 Kč
G. Jeníkov obdrží na 10 ks ultralehkých žíněnek částku 16 150 Kč, spoluúčast TJ ve výši 6960 Kč
Nové Veselí obdrží na 1 ks odrazový můstek Gepard
2 330 Kč, spoluúčast TJ ve výši 3054 Kč
Odpovídá ses. Smejkalová

⇒ Do projektu II. Vybavení tělocvičen oddílů všestrannosti se přihlásilo více jednot,
požadavek byl zaslán na ČOS a grantová komise ČOS určí na co dotaci poskytne.
⇒

Do projektu otevřených projektů pro veřejnost se přihlásil pouze Sokol Bystřice nad
Penštejnem s požadavkem na dotaci pro dětský tábor, tento účel ale nebyl předmětem zadání.

● Dotace

MŠMT na rok 2014 :

Pogram IV. - Údržba a provoz sportovních zařízení ve vlastnictví nebo výpůjčce.
Pro rok 2013 obdržela župa příslib dotací MŠMT
Dotace nesmí být použita na investiční náklady.

ve výši 495 890 Kč

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 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 !
Finanční prostředky lze na základě předložených dokladů postupně čerpat, nejpozději však do 30.10.2014

Usnesení č. 429 : 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!
TJ Sokol Prosetín si zvolilo v roce 2013 nové vedení. To se po letech stagnace jednoty odvážně
pustilo do opravy chátrajícího majetku. Zaktivizovali i spoluobčany, kteří nejsou členy Sokola,
darem získali dřevo na vazbu nové střechy a kromě bagrování, nákupu zdícího materiálu a dlaždic
byly všechny práce provedeny svépomocí, tak, jako tomu bývalo dříve. Počítali s tím, že alespoň
na krytinu se jim podaří získat dotaci od Kraje Vysočina, nebo od Obce Prosetín, ale bohužel.
Nedostává se jim cca 50 tis. Kč na betonové tašky, kterými by chtěli střechu pokrýt, a proto
požádali župu o pomoc a mimořádné přidělení dotace z peněz na provoz a údržbu TVZ. Do
stavby prší a jednota nemá možnost peníze získat. Navrhovala jsem poskytnout pro tento účel
dotaci ve výši 30 tis. Kč, protože jsme vždy jednotě v takovémto případě nouze pomohli. Sestra
náčelnice projevila důrazný nesouhlas a navrhla poskytnout pouze půjčku. Rozvinula se debata
s výměnou vzájemných názorů a bylo odsouhlaseno, že jednotě poskytneme sice částku 40 tis.
Kč, ale nikoliv jako jednorázovou dotaci, ale bude se jí po pět let umořovat.
Usnesení č. 430 : Tělocvičné jednotě Sokol Prosetín bude na střešní krtinu poskytnuta v roce 2014
z prostředků TVZ částka 40 ti. Kč, s tím, že až do roku 2018 se jí bude tato částka umořovat.
Hlasování : odsouhlaseno
Byl předložen návrh na částečné rozdělení dotací Tělocvičným jednotám, které účtují v soustavě
podvojného účetnictví, přibližně odpovídající částkám které byly na tyto jednoty přiděleny z ČOS,
výjimka u Sokola Prosetín.
TJ Sokol
Bystřice nad Pernštejnem
Golčův Jeníkov
Habry
Chotěboř
Krucemburk
Křoví
Ledeč na Sázavou
Lipnice nad Sázavou
Nížkov
Nové Veselí

Příslib v tis. Kč
15
15
10
10
15
10
25
13
25
60

Okrouhlice
Prosetín
Přibyslav
Rozsochy
Rožná
Sněžné
Světlá nad Sázavou
Uhelná Příbram
Velká Bíteš
Rozděleno
nerozděleno
CELKEM

15
40
50
5
5
10
10
20
353
143
496

Usnesení 431 : PV župy schvaluje výše uvedené rozdělení dotace MŠMT určené na provoz a
údržbu tělovýchovných zařízení jednot, které mají splněny povinnosti. Požadavek na zaslání
finančních prostředků (přislíbených župou příslušné TJ) musí být vždy doložen fotokopií dokladu –
faktury, statutárně podepsaného (starostou a jednatelem ) a orazítkovaného razítkem TJ.
Na faktuře musí být v pravém horním rohu rovněž uvedeno číslo, pod kterým je faktura
vedena v účetnictví TJ ! Současně musí být zaslán doklad o provedené úhradě. Jinak nemohou být
peníze odeslány. Přislíbené finanční prostředky je možné již postupně čerpat.
Kdo má možnost, může řádně podepsané a označené doklady řádně barevně neskenovat a zaslat
prostřednictvím e-mailu zaslat na elektronickou adresu župy :.
zupahavlickova@gmail.cz.
Veškeré prostředky musí být jednotami řádně vyúčtovány a doručeny župě
do 30.09.2014
Jednotám, které nepředloží do této doby vyúčtování, budou prostředky kráceny a částky přerozděleny
ostatním !

Program V. Organizace sportu
•
na provoz župy příslib
ve výši 305 200 Kč
•
na činnost oddílů všestrannosti příslib
ve výši 71 627 Kč
Dotace na činnost oddílů všestrannosti byly dosud - dle pokynů přidělovány těm jednotám,
které nemají vlastní cvičební prostory (sokolovnu), nebo jich nemají dostatek a platí za ně
pronájmy a dále na dětské tábory, pořádané oddíly všestrannosti
Letos připraví návrh na rozdělení pro jednoty náčelnictvo župy. Po schválení předsednictvem
budou přísliby oznámeny jednotám. Čerpání a vyúčtování musí být v souladu s pokyny
k čerpání dotací vydanými MŠMT a upravenými ČOS.
•
•
•

na činnost župního odboru sportu příslib
na provoz župy příslib
granty pro sportovní oddíly budou rozděleny později

ve výši 10 800 Kč
ve výši 305 200 Kč

Pokyny k čerpání těchto finančních prostředků Vám budou upřesněny později, a to až po
obdržení detailního metodického pokynu od ČOS. Tyto dotace dle rozhodnutí MŠMT max.
70 % skutečných výdajů.
UPOZORNĚNÍ : Nastala změna nárokování, rozdělování a vyúčtování dotace Kraje Vysočina na
mládež do 18ti let, včetně povinných podkladů členské základny bude od roku 2014 probíhat
přes naší župu Havlíčkovu nikoliv župou Plukovník Švece.
Jednoty budou vše zasílat na adresu zupahavlickova@gmail.com

Na základě usnesení na Výboru župy konaném dne 18.dubna 2014 byly jednotám 24.4.2214
zaslány podklady, potřebné k zápisu jednot do spolkového rejstříku všech jednot, které chtějí
využít slíbené pomoci župní kanceláře. Toto splnily pouze jednoty : Bystřice n.P., Havlíčkův Brod,
Chotěboř, Ledeč n.S., Lipnice n.S., Nížkov, Nové Veselí, Rožná a Žďár n.S.
Usnesení č. 432 : Na základě rozhodnutí ČOS musí být všechny jednoty Sokol zapsány ve
Spolkovém rejstříku do konce roku 2014, většina návrhů musí být předána na ČOS do 31.8.2014 !
Za správnost a úplnost návrhu odpovídá župa a proto veškeré návrhy před vygenerováním musí být
župou odsouhlaseny. Jednota, která nebude zapsána neobdrží v roce 2015 žádné dotace.
Znovu vyzýváme jednoty, aby dodaly požadované podklady pro vyplnění návrhu na zápis elektronicky
na adresu zupahavlickova@gmail.com
do 30.06.2014

Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkova Borová do dnešního dne nezaplatila členské příspěvky ČOS
za rok 2013, tudíž podle stanov ČOS nemá nyní členskou základnu bez které nemůže existovat.
Navíc v poslední době prakticky se župou nekomunikuje. Za 20 let nebyla schopna si řádně
uspořádat vlastnické vztahy, žádné řešení jí nevyhovovalo. V návaznosti na nové Stanovy ČOS a
NOZ odmítá župa nést záruky za její hospodaření s majetkem ČOS.
Usnesení č. 433 : Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkova Borová je z důvodů neplacení členských
příspěvků t.č. bez členské základny, navíc a župou nekomunikuje. Za těchto podmínek nemůže
nadále využívat majetek ČOS. PV župy navrhuje podat na ČOS žádost o zrušení této jednoty a vyřešit
majetko-správní vztahy.

Termín příští schůze PV župy se bude včas oznámen.

Schůze byla ukončena ve 14,30 hod.

Zapsala Hedvika Šubertová

