Usnesení
valné hromady okresního sdružení ČSTV Karviná, konané dne 20.5.2009
Valná hromada Okresního sdružení Českého svazu tělesné výchovy Karviná:

A. Bere na vědomí
l. Zprávu Aleše Hušáka, gen.ředitele a předsedy představenstva Sazky ,a.s., o situaci ve
sportu, jeho financování od Sazky včetně dotazů a odpovědí.

B. Schvaluje :
l. Zprávu o činnosti okresního výkonného výboru ČSTV za období od
4.6.2008 do 20.5.2009
2. Zprávu revizní komise okresního sdružení ČSTV za období od 4.6.2008 do 20.5.2009
3. Informaci o bilanci zdrojů pro OS ČSTV pro rok 2009 ve struktuře :
- státní příspěvek 912.900,- Kč
- vlastní zdroje 3.863.100,- Kč

4. Výsledky hospodaření výkonného výboru okresního sdružení ČSTV za rok
2008 a výdaje na rok 2009 ve výši 990 tis., zbytek z vlastních zdrojů.
5. Rozdělení dotací ze státního příspěvku na provoz TVZ
60 % majetek ř.3, 40 % energie ř.21,22,23,24 a 29 Výkazu zisku a ztrát
6. Rozdělení vlastních zdrojů :
50 % čl. základna, 30 % energie a nájem č. 21,22,23,24,28 a 29, 20 % ostatní
služby a ostatní náklady bez nájmů a stočného tj. ř.25,32,-28 a -29

C. Zvolila :
l. Předsedu výkonného výboru OS ČSTV
Ing. Ivo Poláška
2.Členy Výkonného výboru OS ČSTV
- za komoru TJ-SK…:
Miroslav Andrejovský, Kamil Marťák, Dagmar Pipreková, Milan Roček
- za komoru okresních sportovních svazů
Josef Duda, Libor Dluhoš
3. Členy Revizní komise OS ČSTV
František Kotrlík, Jiří Kos, Jana Šertlerová

D.Ukládá předsedům TJ-SK...
l. Nadále vést řádně evidenci členstva, elektronicky, nebo na „přihláškách“.
Zpracovávat hlášení v elektronické podobě.
2. Zabezpečit splnění termínů odevzdání výkazů o členské základně a Výkazu
zisku a ztrát.
3. Zabezpečit čerpání dotace přidělené ze státního příspěvku na údržbu TVZ do
15.10.2009
4. Zabezpečit akce z programu „Sportuj s námi“ dle podmínek.

E. Ukládá VV
l. Zajišťovat efektivní využívání státních prostředků na údržbu TVZ TJ-SK..
2. Nevyčerpané zůstatky státních prostředků na údržbu TVZ TJ-SK ..
k 15.10.2009 přerozdělit na zajištěné akce.
3. TJ-SK., které neodevzdají v požadovaném termínu výkaz čl.základny nebo
„Výkaz zisku a ztrát“ pozvat na valnou hromadu s hlasem poradním. TJ-SK..,
které neodevzdají jeden z výkazů druhým rokem, vyřadit z evidence OS
ČSTV Karviná.

F. Zmocňuje VV OS ČSTV
1. Provádět úpravy absolutní výše příspěvků pro sdružené TJ-SK.. při změně
výše přislíbených dotací a to rovnoměrným způsobem při dodržení
schváleného % příspěvků na rok 2009.
2. Provádět úpravu absolutní výše státního příspěvku pro sdružené TJ-SK… při
změně jeho výše, při dodržení schváleného % pro rok 2009.

