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Česká asociace Sport pro všechny, o. s. 
                                Občanské sdružení je zapsáno v registru MV ČR, č.j. VSP/1-90/90-R 

                        Adresa: Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 

 

  
        

 

USNESENÍ 

VALNÉ HROMADY ČASPV, 

KONANÉ DNE 21. DUBNA 2012 

V OLOMOUCI 

 

VALNÁ HROMADA ČASPV 
 
 

a) SCHVALUJE 
 

1. Program Valné hromady ČASPV. 

2. Jednací řád valné hromady ČASPV ze dne 21. 4. 2012. 

3. Výroční zprávu o činnosti VV ČASPV za rok 2011 včetně doplňujících referátů. 

4. Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2011 s účetní ztrátou ve výši 11.151 tisíc Kč a 
převod ztráty za rok 2011 do jmění ČASPV, o. s. 

5. Zprávu revizní komise ČASPV za rok 2011. 

6. Rozpočet ČASPV a klíč pro rozdělení finančních prostředků na rok 2012 s tím, že 
současně pověřuje VV dopočítáním konečných částek dle obdržených dotací.  

7. Klíč k rozdělení finančních prostředků pro KASPV, RCSPV a odbory SPV na rok 
2012, se zachováním stejného principu rozdělení členských příspěvků do 
jednotlivých článků řízení, tj. 18 % ČASPV, 28 % KASPV, 28 % RCSPV a 18 % 
odbory SPV.  

8. Členské příspěvky na rok 2013 ve výši: 

a)  dospělí členové od ročníku 1994 a starší             100,- Kč, 

b)  děti a mládež do ročníku 1995 a mladší     50,- Kč. 

9. Koncepci a strategii rozvoje ČASPV 2011 – 2015  

10. Kooptaci Jana Rubeše do předsednictva VV ČASPV.  

11. Kooptaci Jitky Literové do VV ČASPV (zástupce SPS). 
 
 

b)    VOLÍ  
 
I. Pracovní orgány valné hromady  
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1. Pracovní předsednictvo ve složení: 
Jiří Laurenc, Karel Coufal, Jaroslav Sauer, Miroslav Zítko, Zdeňka Horčičková, Jitka 
Rosenbaumová, Libor Pečenka. 

2. Mandátová komise ve složení: 
    Věra Veverková, Jan Rubeš, Dagmar Kolandová. 

3. Návrhová komise ve složení:  
    Karel Svoboda, Kamil Pipek, Karel Vondruš, Zdeňka Slavíková, Jan Hrkal. 
  

          
c) UKLÁDÁ 

 
I. Výkonnému výboru ČASPV 

1. Plnit úkoly vyplývající ze schválené Koncepce ČASPV. 

2. Rozpracovat Koncepci ČASPV do ročních operativních plánů činnosti. 

3. Projednat a vyhodnotit diskusní příspěvky z VH 2012 a náměty využít pro změny 
v řízení, činnosti, v organizační struktuře a v předpisech ČASPV.  

4. Předložit krajským asociacím k vyjádření návrh na restrukturalizaci řízení ČASPV 
Termín pro předložení návrhu do 1. září 2012.  

5. Svolat mimořádnou valnou hromadu ČASPV do 15. 12. 2012. 

6. Revidovat Stanovy ČASPV a uvést je do souladu s novými podmínkami činnosti 
ČASPV pro další období. Navrhované změny předložit MVH ČASPV v roce 2012. 

7. V návaznosti na změny Stanov ČASPV revidovat vnitřní předpisy a podat průběžnou 
zprávu MVH ČASPV v roce 2012. Konečné změní vnitřních předpisů předložit 
k projednání a schválení VH v roce 2013. 

 
II. Sdruženým právním subjektům. 

1. Spolupracovat s výkonným výborem ČASPV a výkonnými výbory KASPV při zajištění 
činnosti a propagace ČASPV. 

 
III. Krajským asociacím Sport pro všechny. 

1. Plnit úkoly schválené Koncepce ČASPV a rozpracovat koncepci pro KASPV podle 
místních podmínek. 

2. Podle místních podmínek aktivně se podílet na činnosti krajských všesportovních 
kolegií a sportovních komisí při krajských úřadech.  

3. Informovat o činnosti KASPV krajské orgány státní správy. Při jednání o podpoře své 
činnosti využít znalosti všech aktuálních dokumentů, přijatých k podpoře sportu a 
tělovýchovy v rámci vlastní KASPV a celé ČASPV. 

4. Projednat návrhy na restrukturalizaci řízení ČASPV a své vyjádření zaslat do 20. 10. 
2012 na sekretariát ČASPV. 

 
IV. Radám regionálních center Sport pro všechny. 

1. Koordinovat svoji činnost v rámci příslušné KASPV. 

2. Sledovat a vyhodnocovat aktivitu odborů, která slouží jako podklad k rozdělení 
pohyblivé části dotace na činnost. 

3. Aktualizovat stavy členské základny za rok 2012 do  31. 12. 2012.  
 

V. Výkonným výborům odborů Sport pro všechny. 
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1. Aktualizovat stavy členské základny za rok 2012 v termínu do 31. 12. 2012 dle 
uhrazených členských příspěvků v roce 2012. 

2. Uhradit členské příspěvky za rok 2012 nejpozději do 15. 12. 2012. Současně 
s úhradou členských příspěvků zasílat průběžně i opravenou evidenci. 

3. Vybrat a uhradit členské příspěvky za členy odboru SPV pro rok 2013 v termínu od  
2. 1. 2013 do 15. 3. 2013 na ČASPV. Současně s úhradou členských příspěvků zasílat 
průběžně i opravenou evidenci. 

 
 

d) ZMOCŇUJE 
 
Výkonný výbor ČASPV 

1. Provádět operativní úpravy rozpočtu ČASPV v roce 2012 podle skutečně 
poskytovaných dotací ze státních prostředků. 

2. Provést změny Organizačního řádu ČASPV a Jednacího řádu ČASPV v souladu se 
změnami Stanov ČASPV a předložit je ke schválení na následující VH ČASPV, 
případně na mimořádné VH ČASPV. 

3. Přijímat rozhodnutí a provádět úkony týkající se akciového podílu a pohledávek za 
SAZKA, a. s., s cílem minimalizovat ztráty na majetku České asociace Sport pro 
všechny, o. s. v souladu s ustanovením článku XII. odstavce 1. písmene l) Stanov 
ČASPV.  

 

e) BERE NA VĚDOMÍ 

1. Informaci o plnění usnesení z řádné Valné hromady ČASPV 2011. 

2. Evidenci členů a cvičitelů ČASPV za rok 2011. 

3. Informaci o stavu příprav na Všesokolský slet 2012. 

4. Informaci o návrzích k připravované reorganizaci řízení ČASPV. 

 

f) VYSLOVUJE  

Důvěru předsedovi ČASPV pro výkon funkce do konce volebního období. 

 

 

V Olomouci 21. 4. 2012  

 

 
 
 


