SOUBOR

USNESENÍ

23. VALNÉ HROMADY ČESKÉHO SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY
konané dne 16. dubna 2011 ve Sportovním centru Nymburk

Usnesení č. I./1A

K Návrhu novely Stanov ČSTV

23.valná hromada ČSTV
neschvaluje
změnu názvu organizace na Asociace sportu České republiky

Usnesení č. I./1B

K Návrhu novely Stanov ČSTV

23. valná hromada ČSTV
neschvaluje
novelizaci Stanov ČSTV

Usnesení č. I./1C

K Návrhu novely Stanov ČSTV

23.valná hromada ČSTV
ukládá
a) Výkonnému výboru ČSTV
1. pokračovat v transformaci a reformách organizace
2. ustavit k tomu účelu pod koordinací předsedy Legislativní rady VV ČSTV pracovní
skupinu se zastoupením volebních košů (9 zástupců sboru TJ/SK a 9 zástupců sboru
svazů) a výstupy z jednání pracovní skupiny předložit valné hromadě ČSTV cestou VV
ČSTV. S konkrétními výstupy z jednání pracovní skupiny seznámit sdružené subjekty
nejpozději do 30.11.2011.
b) sboru zástupců svazů a sboru zástupců TJ/SK,
aby jednotlivé volební koše do 30 dnů oznámily předsedovi Legislativní rady VV ČSTV
jména osob, které budou příslušný koš ve vyjednávací skupině zastupovat.

1

Usnesení č. I./2

K Návrhu řešení další činnosti SAZKA,a.s.

23. valná hromada ČSTV
neschvaluje
materiál Návrh na řešení další činnosti SAZKA,a.s.
doporučuje
zástupcům majoritního akcionáře ČSTV v představenstvu SAZKA,a.s., a
ukládá
zástupci majoritního akcionáře ČSTV na jednání valných hromad SAZKA,a.s., činit takové
kroky, které povedou k obnovení plného provozu společnosti a zachování jejího dobrého
jména
ukládá
Výkonnému výboru ČSTV
činit taková opatření, která umožní předložit v co nejkratší době valné hromadě ČSTV návrh
na optimální zhodnocení akciového podílu ČSTV v SAZKA,a.s.

Usnesení č. I./3

Ke Zprávě o činnosti Výkonného výboru ČSTV od 22.VH ČSTV,
včetně kontroly plnění usnesení 22.VH ČSTV

23. valná hromada ČSTV
neschvaluje
Zprávu o činnosti Výkonného výboru ČSTV od 22.valné hromady ČSTV, včetně kontroly
plnění usnesení 22.VH ČSTV

Usnesení č. I./4

Ke Zprávě o hospodaření ČSTV za rok 2010 a vyúčtování státních
příspěvků za rok 2010

23. valná hromada ČSTV
schvaluje
1. výsledek hospodaření Českého svazu tělesné výchovy za rok 2010 ve výši ztráty
306.609.921,44 Kč a jeho rozdělení takto:
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a) částka
3.235.345,00 Kč se přiděluje rezervnímu fondu ČSTV
b) částka
120.000,00 Kč se přiděluje rezervnímu fondu svazů
c) zbývající částka,tj. (-)309.965.266,44 Kč se zúčtovává s účtem nerozděleného
zisku (932)
2. z účtu 932 se dále přiděluje částka ve výši 455.184,43 Kč na účet sociálního fondu, a to
v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou na rok 2010
ukládá
Výkonnému výboru ČSTV
1. vyvinout maximální úsilí k zachování, popř. k navýšení státního příspěvku na provoz a
údržbu pro sdružené subjekty a sportovní centra ČSTV
2. přijímat operativní rozhodnutí zejména v oblasti rozpočtu ČSTV v případě, že některý
z předpokladů (např.výplata dividend) nebude naplňován dle předpokladů.

Usnesení č. I./5

Ke Zprávě Revizní komise ČSTV

23. valná hromada ČSTV
schvaluje
Zprávu Revizní komise ČSTV

Usnesení č. I./6A

K Bilanci společných zdrojů ČSTV za rok 2010, Bilanci společných
zdrojů pro rok 2011 a návrh na jejich rozdělení v roce 2011

23. valná hromada ČSTV
bere na vědomí
skutečnou bilanci státních zdrojů distribuovaných prostřednictvím MŠMT ČR a MF ČR roku
2010
schvaluje
bilanci státních zdrojů pro rok 2011 a návrh na jejich rozdělení a využití v roce 2011 dle
příslušných Rozhodnutí a Pravidel poskytovatele
pověřuje
Výkonný výbor ČSTV
správou státních prostředků poskytnutých v roce 2011 v souladu s Rozhodnutím a příslušnými
pravidly státních orgánů
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ukládá
Výkonnému výboru ČSTV,
aby v případě jakékoliv změny zdrojů provedl nový výpočet a seznámil s ním bezodkladně
sdružené subjekty.

Usnesení č. I./6B

K Bilanci společných zdrojů ČSTV za rok 2010, Bilanci společných
zdrojů pro rok 2011 a návrh na jejich rozdělení v roce 2011

23.valná hromada ČSTV
bere na vědomí
skutečnou bilanci vlastních zdrojů ČSTV roku 2010 dle bodu 3.- Bilance vlastních zdrojů
ČSTV za rok 2010
schvaluje
návrh na rozdělení vlastních zdrojů ČSTV dle aktualizované Bilance vlastních zdrojů pro rok
2011 a návrh na jejich rozdělení v roce 2011 podle dosud užívaného klíče (53,65% pro
komoru TJ/SK a 46,35% pro komoru svazů)
ukládá
Výkonnému výboru ČSTV
pozdržet další rozdělování prostředků z výnosů postoupené pohledávky za SAZKA,a.s., až
do doby jejího potvrzení a oprávnění v rámci insolvenčního řízení SAZKA,a.s.

Usnesení č. I./7

K Návrhu provozního a investičního rozpočtu ČSTV na rok 2011

23. valná hromada ČSTV
schvaluje
1. rozpočet útvarů ČSTV na rok 2011 v objemu
(částka je včetně rezervy na Odvod financí do státního
rozpočtu za porušení rozpočtové kázně)
2. rozpočet společných výdajů ČSTV na rok 2011 v objemu

23.904.039,00 Kč

17.375.542,00 Kč
a 9.500.000,00 Kč

3. že na profinancování rozpočtu útvarů ČSTV na rok 2011 budou dle shora uvedeného
použity dividendy a zdroje z vlastní činnosti, krytí příspěvky obou komor proběhne dle
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poměru uvedeném v materiálu „Bilance společných zdrojů za rok 2010, Bilance
společných zdrojů pro rok 2011 a návrh na jejich rozdělení v roce 2011“,s akceptováním
výsledků hlasování k této části
4. že na profinancování rozpočtu společných výdajů ČSTV na rok 2011 budou dle shora
uvedeného použity dividendy, zdroje z vlastní činnosti a dotace MŠMT, krytí příspěvky
obou komor proběhne dle poměru uvedeném v materiálu „Bilance společných zdrojů za
rok 2010, Bilance společných zdrojů pro rok 2011 a návrh na jejich rozdělení v roce
2011“
5. rozpočet hospodářské činnosti ČSTV, včetně hospodářské činnosti na rok 2011, jakožto
rozpočet směrný
6. investiční rozpočet ČSTV na rok 2011
pověřuje
Výkonný výbor ČSTV
úpravou rozpočtu sportovních center ČSTV v případě vzniku zásadních skutečností, se
kterými rozpočet nemohl počítat
a dále
23.valná hromada ČSTV
určuje
auditora Českého svazu tělesné výchovy pro rok 2011, a to firmu BDO Audit, s.r.o.,
Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, IČ: 45314381
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Usnesení č. II./1

K Návrhu klíče pro dělení vlastních zdrojů ČSTV ve prospěch
sdružených TJ/SK v roce 2011

Sbor zástupců TJ/SK 23. valné hromady ČSTV
schvaluje
klíč pro dělení vlastních zdrojů ČSTV ve prospěch sdružených TJ/SK v roce 2011 podle
návrhu člena VV ČSTV Zdeňka Kubce,
ukládá
Výkonnému výboru ČSTV
provést propočet příspěvku podle schváleného klíče a oznámit předpokládanou výši příspěvku
jednotlivým regionálním sdružením ČSTV nejpozději do 30. dubna 2011.

Usnesení č. II./2

K Návrhu klíče pro dělení státního příspěvku na provoz a údržbu
tělovýchovných, sportovních a turistických zařízení v roce 2011

Sbor zástupců TJ/SK 23. valné hromady ČSTV
schvaluje
předložený klíč pro dělení státního příspěvku na provoz a údržbu tělovýchovných,
sportovních a turistických zařízení v roce 2011,
ukládá
Výkonnému výboru ČSTV
provést propočet příspěvku podle schváleného klíče a oznámit předpokládanou výši příspěvku
jednotlivým regionálním sdružením ČSTV nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení
finančních prostředků k rozdělení.
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Usnesení č. III./1

K Návrhu klíče pro dělení vlastních zdrojů ČSTV ve prospěch
sdružených svazů v roce 2011

Sbor zástupců svazů 23. valné hromady ČSTV
schvaluje
klíč pro dělení vlastních zdrojů ČSTV ve prospěch sdružených svazů v roce 2011 dle
předloženého návrhu,
ukládá
Výkonnému výboru ČSTV
provést propočet příspěvku podle schváleného klíče a oznámit předpokládanou výši příspěvku
jednotlivým svazům do 30. dubna 2011.

Usnesení č.III./2

K Návrhům na přijetí nových svazů za řádné členy ČSTV

Sbor zástupců svazů 23. valné hromady ČSTV
neschvaluje
1. přijetí České šipkové organizace za řádného člena ČSTV
2. přijetí Unie šipkových organizací ČR za řádného člena ČSTV
3. přijetí Českomoravského svazu malé kopané za řádného člena ČSTV
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