SOUBOR USNESENÍ
28. VALNÉ HROMADY ČESKÉHO SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY
konané dne 27. dubna 2013 v SC Nymburk

Usnesení č. 1

Ke změně názvu Českého svazu tělesné výchovy na nový název
Česká unie sportu

28.valná hromada ČSTV
schvaluje
změnu názvu Českého svazu tělesné výchovy na nový název Česká unie sportu
ukládá
výkonnému výboru ČSTV
zajistit potřebnou informovanost o změně názvu do vnějšího i vnitřního prostředí a učinit
nezbytné právní, administrativní a jiné úkony spojené se změnou názvu organizace

Usnesení č. 2

Ke Zprávě o činnosti Výkonného výboru ČSTV od 26. VH ČSTV

28. valná hromada ČSTV
schvaluje
Zprávu o činnosti Výkonného výboru ČSTV od 26.VH ČSTV

Usnesení č. 3

Ke Zprávě Revizní komise ČSTV

28. valná hromada ČSTV
schvaluje
Zprávu Revizní komise ČSTV

Usnesení č. 4

Ke Zprávě o hospodaření ČSTV k 31.12.2012

28. valná hromada ČSTV
schvaluje
1) bilanci vlastních zdrojů ČSTV za rok 2012
2) bilanci státních zdrojů za rok 2012
3) výsledek hospodaření Českého svazu tělesné výchovy za rok 2012 ve výši zisku
158.839.334,23 Kč a jeho rozdělení takto:
a) částka 51.000,- Kč se přiděluje rezervnímu fondu svazů (účet 911003)
b) částka 158.788.334,23 Kč se zúčtovává proti Nerozdělenému zisku (účet
932001)
určuje
auditora Českého svazu tělesné výchovy pro rok 2013, a to firmu BDO Audit, s.r.o.,
Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, IČ: 45314381

Usnesení č. 5

Ke Zprávě o majetku ČSTV k 31.12.2012

28. valná hromada ČSTV
schvaluje
předložený materiál
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ukládá
výkonnému výboru ČSTV:
- u rozvahových dluhů zajistit postupně jejich splacení (zdroje na tyto dluhy byly
již vygenerovány)
- u podrozvahových dluhů jednat s věřiteli o podmínkách mimosoudních dohod o
narovnání dluhů s akceptovatelnými podmínkami pro ČSTV (vč. všech
souvisejících nákladů), vč. dohodnutí případných splátkových kalendářů
v horizontu splátek několika let, a to ve výši, která umožní ČSTV dluhy splácet

Usnesení č. 6

K Návrhu na zrušení sociálního fondu ČSTV

28. valná hromada ČSTV
zrušuje
Sociální fond Českého svazu tělesné výchovy
Usnesení č. 7

K Návrhu na revokaci usnesení 23.VH ČSTV
– aktualizovaný návrh bilance

28. valná hromada ČSTV
zrušuje
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, které přijala 23. valná hromada ČSTV
schvaluje
návrh na rozdělení vlastních zdrojů ČSTV dle aktualizované Bilance vlastních zdrojů pro rok
2011 tak, že komoře TJ/SK bude vyplacen nevratný příspěvek na činnost ve výši 40.800.000,Kč s tím, že komora svazů se tedy vzdává své části podílu na vlastních zdrojích ČSTV
stanoveného dle dříve používaného klíče ve prospěch komory TJ/SK
Usnesení č. 8

K Rozpočtu ČSTV pro rok 2013

28. valná hromada ČSTV
schvaluje
Rozpočet ČSTV na rok 2013
bere na vědomí
informaci o bilanci státních zdrojů pro rok 2013
ukládá
výkonnému výboru ČSTV
1) přijímat operativní rozhodnutí zejména v oblasti rozpočtu ČSTV v případě, že některý
z předpokladů nebude naplňován
2) v případě obdržení prostředků ze státního rozpočtu zajistit jejich užití v souladu
s příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a v souladu s Podmínkami čerpání
dotace

Usnesení č. 9

K Návrhu na prodej Sportcentra Brandýs nad Labem

28.valná hromada ČSTV
bere na vědomí
předložený materiál
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Usnesení č. 10

K Zásadám pro dispozice s opuštěným majetkem v působnosti ČSTV

28.valná hromada ČSTV
schvaluje
Zásady pro dispozice s opuštěným majetkem v působnosti Českého svazu tělesné výchovy

Usnesení č. 11

Ke Směně pozemků ČSTV v LA Zadov s manžely Voldřichovými

28. valná hromada ČSTV
schvaluje
směnu pozemků v k.ú. Stachy uvedenou v písemném podkladu pro jednání valné hromady
mezi ČSTV a p. Josefem Voldřichem, respektive s manžely Voldřichovými, budou-li
směňované pozemky nabývány do SJM, , a to za následujících podmínek:
-

doplatek za směňované pozemky od p. Josefa Voldřicha, respektive manželů
Voldřichových, bude činit 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)

-

zamýšlená směna bude doplněna o vzájemná věcná břemena práva chůze a jízdy pro
tyto pozemky :
A. věcné břemeno právo jízdy a chůze přes pozemky p.č. 2108/12, 2108/13
a 2108/23 ve vlastnictví ČSTV pro manžely Voldřichovy, respektive i každé
další vlastníky pozemků, k jejichž přístupu a řádnému užívání je věcné
břemeno zřizováno; jedná se o pozemky komunikace uprostřed směňovaných
pozemků, které nechceme směňovat, protože se jedná o místní komunikaci a
přístup do dalších částí Zadova
B. věcné břemeno právo jízdy a chůze přes pozemek p.č. 1729/13 ve
vlastnictví p.J. Voldřicha pro ČSTV (jedná se o lesní pozemek, přes který
vedou běžecké lyžařské závodní a turistické trasy, které ČSTV v této oblasti
upravuje)

zmocňuje
a) Výkonný výbor ČSTV, aby realizoval schválenou směnu pozemků v k.ú. Stachy, tedy
zejména, aby zpracoval příslušnou smlouvu a učinil další potřebné úkony směřující ke
směně
b) statutární zástupce ČSTV k podpisu smlouvy
Usnesení č. 12

K Novele Stanov ČSTV

28.valná hromada ČSTV
schvaluj e
novelu Stanov ČSTV dle předloženého návrhu s tím, že v souladu s usnesením 28.VH ČSTV
č. 1 přijatým ke změně názvu, se v textu novely nahrazuje název Český svaz tělesné výchovy
názvem Česká unie sportu a zkratka ČSTV zkratkou ČUS
ukládá
výkonnému výboru ČSTV
a) zajistit oznámení změny stanov Ministerstvu vnitra ČR
b) vhodnou formou prezentovat změnu stanov ve sdělovacích prostředcích, v národních a
mezinárodních organizacích atd.
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