
Sdělení klubům po jednání VV ČSRS z. s. 6. 12. 2016 
 

Vážené předsedkyně, vážení předsedové, vážení členové! 
     V následujících řádcích vás chci informovat o základních událostech v minulých týdnech a také  
o tom, co nás čeká. 
 

A) Dění před 6.12.2016 
1. Na webové stránce našeho spolku jsme vás informovali o vypsání dotačních titulů MŠMT a ČUS  
a jak při podávání vašich žádostí postupovat. Upozorňujeme vás, že MŠMT prodloužilo termín pro podávání 
žádostí do 15. 12.! Vzhledem k tomu, že v programu VIII je letos k dispozici výrazně vyšší objem financí, než 
v minulých letech, doporučujeme ještě zbývající čas využít k podání žádosti! 
2. VV zpracoval vlastní žádost do dotačního titulu MŠMT (programu V) a v požadovaném termínu ji odeslal.  
3. VV na webové stránce zveřejnil i vlastní dotační program našeho spolku. Řada klubů své žádosti poslala. 
Bohužel ne vždy v požadovaném formátu (což nyní přidělává práci při jejich administrování). 
4. VV schválil řadu žádostí o finanční příspěvky na akce klubů ještě z roku 2015. Jednalo se o žádosti, které 
nebyly bývalým předsedou předloženy k projednání, popř. kterým jím byly již schválené příspěvky 
zadržovány. Projednány byly také žádosti o příspěvky na akce konané v letošním roce 2016. Sekretář svazu 
nyní kontaktuje žadatele a řeší kompletaci žádost, aby bylo možno schválené částky odeslat na klubové 
účty. 
5. Probíhají jednání i s dalšími subjekty, možnými zdroji pro činnost našeho spolku. V případě úspěšného 
dokončení jednání, budete informováni konkrétně. 
6. Probíhá aktualizace členské základny. Bohužel většina klubů dosud nezaslala evidenční list člena, seznam 
fyzických osob, ani kopii dokladu o zřízení klubového účtu! 
7. Ing. Tichý, předseda RK, sdělil 21. 11. 2016 VV, že na svou funkci rezignuje. V RK tak je opět jediný člen. 
Ing. Rychtecký ale své povinnosti vykonává řádně. Pro VH v roce 2017 je proto potřeba najít vhodné 
funkcionáře. 
 

B. Co nás čeká do konce roku a začátkem roku 2017 
1. Změnili zápis v rejstříku spolků dle nového OZ? To znamená změna názvu na spolek, či zapsaný spolek a 
změna stanov s ustanoveními, které vyžaduje NOZ. Pokud to nestihnete do 31. 12. 2016, bude vám 
počátkem roku 2017 poslaná výzva ke změně a pokud to ani potom neprovedete, bude váš klub vymazán 
z rejstříku spolků, kam byla všechna občanská sdružení (apod.) převedena 1.1.2014 po nabytí platnosti NOZ. 
2. Kalendář akcí na rok 2017 nebude vydáván v tištěné podobě. Informace o akcích budou zveřejňovány 
v elektronické podobě na webové stránce našeho spolku (www.csrs.cz). Máte-li zájem svou akci takto 
prezentovat, aby se jí mohli zúčastnit i další zájemci, pošlete základní informace (název akce, popř. ročník, 
místo konání, věkové kategorie, startovné, kontaktní údaje (jméno, telefon, mail), popř. webovou stránku 
klubu) na info@csrs.cz. U těchto akcí bude projednáván finanční příspěvek spolku na náklady akce. 
3. Doporučujeme také sledovat webovou stránku ČASPV (www.caspv.cz), jíž jsme kolektivním členem, takže 
členové ČSRS z. s. mají právo se jejich akcí (školení, seminářů apod.) za stejných podmínek jako členové 
ČASPV. 
4. A do třetice doporučujeme vaší pozornosti webovou stránku Českého olympijského výboru 
www.olympic.cz. Zde jsou informace o nadačním programu pro děti ve věku 6 – 18 let, které sportují, ale 
jsou limitováni sociálními podmínkami. Požádat o příspěvek ale musí zákonný zástupce. Požádat se může o 
všechny uvedené možnosti najednou, tedy až o 9 tis. Kč. Žádosti se průběžně evidují a cca 1x 2 měsíc se 
projednávají. Předejte tuto informaci svým členům a hlavně, využijte této možnosti! 
5. Na jaře 2017 (předběžně 8. dubna) se uskuteční VH spolku. Byli bychom rádi, kdyby uzavřela dvouleté 
období předsedování Mgr. Goetze i přechodné období od letošní VH, kdy se snažíme činnost svazu 
restartovat. Věříme, že VH 2017 bude pro náš spolek znamenat začátek klidné, smysluplné a poctivé práce. 
Věříme proto, že vaše účast bude mnohem vyšší, než tomu bylo na předcházejících VH, a že se také objeví 
více kandidátů, kteří by chtěli aktivně pracovat ve VV i RK. 
 

Hezké prožití adventního času, vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů v roce 
2017 přejí členové VV ČSRS z. s. 
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