Sdělení po 5. jednání VV ČSRS, z. s. (20. 6. 2017)
Vážení členové!
Na jednání VV jsme se zejména zabývali kontrolou plnění usnesení dubnové VH a ekonomikou spolku
v situaci vzniklé vyšetřováním na MŠMT a jeho dopady na financování sportu.
1. Plnění usnesení dubnové VH
a) Všem klubům, které jsou vedeny v databázi spolku, bylo v dubnu rozesláno usnesení VH. Všichni se
tedy mohli dočíst, že pokud do 30. 6. 2017 nenaplní své členské povinnosti, bude jim členství v našem
spolku po tomto datu ukončeno administrativně. Výsledek? Z 259 dosud nekomunikujících klubů
reagovalo 15, z toho 3, že mají zájem pokračovat. Do stanoveného termínu zbývá už jen několik dnů.
Uvidíme, zda ještě někdo bude reagovat na usnesení VH a toto sdělení.
Sekretáři spolku bylo uloženo, aby pro příští jednání VV (22. 8.) připravil pro toto rozhodnutí přehled
klubů, které s námi nedokázaly od VH v květnu 2016 navázat potřebný kontakt. Nemáme z toho radost,
ale nelze do nekonečna jen vyzývat.
b) Před vlastním jednáním VV proběhla schůzka na ČUS. Jejím cílem bylo dosažení přístupu
k informacím o klubech rekreačního sportu v databázi ČUS. Náš záměr je veden snahou snížit vaši
administrativní zátěž, tj. abyste nám již nemuseli každoročně posílat aktualizované jmenné seznamy
své členské základny.
Protože jsme kolektivním členem ČASPV, museli jsme ještě získat její souhlas. Nyní už jen čekáme
na přístupová hesla. Jakmile nám přístup do IS ČUS bude umožněn, budete o tom informováni. Zatím
bychom vás chtěli požádat, abyste v rámci svého přístupu v systému doplnili do sloupce „U“ v přehledu
fyzických osob evidenční číslo svého klubu RS v našem spolku. Ulehčíte nám naši práci, protože ČUS
vede TJ/SK pod svým evidenčním číslem. Děkuji.
Poznámka: Povinnost zaslání seznamu evidovaných osob v klubu tak zůstane pouze těm klubům, které
nejsou prostřednictvím svých TJ/SK v ČUS.
2. Ekonomika spolku
a) Vyřízení naší žádosti o dotaci z programu MŠMT se velmi zkomplikovalo. V této chvíli není na MŠMT
nikdo, kdo by byl ochoten cokoliv podepsat. Snad se situace změní po jmenování nového ministra.
Neznámou ale zůstává, zda se MŠMT vrátí k již zaslaným žádostem, či je svazy (spolky) budou muset
do v této chvíli zrušených dotačních programů zasílat znovu. Webovou stránku MŠMT proto sledujeme
denně.
b) Na aktuální situaci na MŠMT jsme museli zareagovat tím, že finanční příspěvek VV na vámi pořádané
akce je zatím ponechán na spodní hranici. Kluby, které poslaly žádost o FP, obdrží v nejbližších dnech
mailovou poštou písemné rozhodnutí o schválení FP.
Dovoluji si vás požádat, abyste po uskutečnění akce posílali na info@csrs.cz formulář „vyhodnocení
akce“ s účetními doklady na schválenou výši FP. Je zbytečné posílat účetní doklady na mnohem vyšší
částky. Pokud dotaci od MŠMT získáme, a budeme moci zatím schválenou výši FP navýšit, požádáme
vás popř. o zaslání dalších účetních dokladů. Z výše uvedeného důvodu zatím také pozastavujeme
projednávání FP na pravidelnou činnost. Děkujeme za pochopení. (žádosti samozřejmě máme uložené)
Dovoluji si také připomenout, že FP může být zalán pouze klubu, který má v na letošní kalendářní
rok zaplacené členské příspěvky.
Máme ale i obrácenou situaci. Není málo klubů, které členské příspěvky na rok 2017 zaplacené mají,
ale žádnou žádost o finanční příspěvek na akci zatím neposlaly (popř. nevyužily možnosti požádat o
finanční příspěvek až na 3 akce). Žádám tyto kluby, aby svou žádost/i poslaly na výše uvedenou
mailovou adresu co nejdříve, abychom si mohli upřesnit, jaké nároky na rozpočet našeho spolku v této
oblasti v tomto kalendářním roce budou. Děkuji.
3) Různé
. ČUS vydal v květnu brožuru „Manuál řízení sportovního klubu“. Je možné ji obdržet v písemné podobě
na OS ČUS, popř. nalézt na https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-rizeni-sportovniho-klubu.html.
Mnozí tam možná příliš nového nenaleznou, pro jiné to může být dobrá pomůcka
v každodenní práci.
. Na webové stránce ČUS naleznete také pravidelně vydávaný „Zpravodaj ČUS“, v němž je řada
informací k aktuálním problémům. (https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html)

. V březnu jste byli informováni o uzavření smlouvy, která členům ČSRS, z. s. dává možnost nákupu
sportovního oblečení s 10% slevou. Podle informace z firmy, ale zatím žádný zájem nebyl.
. Dovoluji si také ještě jednou připomenout informaci z minulého sdělení ohledně komunikace s VV
a přímo s předsedou. Mailová adresa na VV je vám známa (info@csrs.cz). K ní má přístup předseda
a místopředseda (zároveň sekretář). Pokud někdo z vás chce ale napsat jen předsedovi, může použít
adresu predseda@csrs.cz.
Na závěr dnešního sdělení bych vám všem chtěl ještě popřát co nejpříjemnější prožití letních prázdnin
a dovolených. A protože řada z vás pořádá své akce i v tomto období, přeji vám, aby se vám jejich
organizace vydařila a měli jste na nich hodně spokojených účastníků.
Jihlava 26. 6. 2017

Bohumil Novák
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