
Zápis ze schůze Výkonného výboru Krajského svazu cyklistiky Zlín ze dne 20. 07. 2021 

 

Přítomni: Michal Mráček, Jan Krejčí, Ludvík Písek, Jaroslav Stibora 

Omluveni: Martin Struhař 

Hosté:  Dominika Doláková 

Body jednání:   

1) Informování o získané dotaci ze Zlínského kraje pro rok 2021 

2) Informace o získaných finančních prostředcích z jednotlivých dotačních titulů NSA pro rok 2021 

prostřednictvím Českého svazu cyklistiky a návrh jejich rozdělení  

3) Nové webové stránky KSC Zlín 

4) Různé 

 

1) Informování o získané dotaci ze Zlínského kraje pro rok 2021 a návrh rozdělení  

Předseda Michal Mráček informoval o získání dotace z Programu  MaS03-21 Činnost a rozvoj 

mládežnického sportu, schválené Radou Zlínského kraje ve výši 154 000,00 Kč. Jedná se o neinvestiční 

dotaci, která představuje 38,50 % celkových způsobilých výdajů projektu. Celkové způsobilé výdaje tedy 

činí 400 000,00 Kč. Realizaci projektu je nezbytné ukončit k 31. 1. 2022. Na rozdíl od předcházejícího 

období je nyní nezbytné, aby veškeré výdaje, související s realizací projektu „Cyklistika“ byli uhrazeny a 

proúčtovány přímo KSC Zlín. V praxi to tedy znamená, že veškeré platby v celkové výši 400 000,- musí být 

provedeny přes účet KSC Zlín. KSC Zlín se v rámci této dotace zavázal ve spolupráci s jednotlivými 

sportovními kluby zrealizovat minimálně 15 závodů a 4 soustředění.  

Z tohoto důvodu Výkonný výbor přijímá následující postup čerpání dotace: 

1) přidělená část dotace nebude vyplácena na účet sportovního klubu, ale na základě objednávek a 

vystavených faktur budou jednotlivým sportovním klubům výdaje do výše podílu dotace 

propláceny přímo KSC Zlín; každý sportovní klub tedy zašle přímo na KSC Zlín fakturu od 

příslušného dodavatele do výše podílu dotace ve výši 40 % a tato bude uhrazena z účtu KSC Zlín 

přímo dodavateli; podíl dotace pro každý sportovní klub činí 40 % celkových nákladů; 

2) každý podpořený sportovní klub čerpající dotaci z KSC Zlín musí zajistit vlastní podíl ve výši 60 % 

celkových výdajů. Tento podíl lze uhradit dvěma způsoby: 

a. na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti podpory 

talentované mládeže do 23 let mezi sportovním klubem a KSC Zlín podle § 1476 odst. 2 zák. 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Na základě této smlouvy uhradí 

sportovní klub na účet KSC Zlín svůj podíl ve výši 60 % a z tohoto podílu budou hrazeny další 

náklady sportovního klubu; 

b. refundace již vynaložených výdajů od 1. 1. 2021 ve 60 % vlastního podílu může sportovní 

klub také refundovat vůči KSC Zlín. Refundace je možná jen u prokazatelně uhrazených 

výdajů sportovního klubu a jedině formou fakturace mezi sportovním klubem a KSC Zlín. 

Na základě vystavené faktury na refundaci výdajů, souvisejících s podporou talentované 



mládeže do 23 let musí být uvedeny jednotlivé položky, které musí být shodné s uhrazenou 

fakturou nebo jiným účetním dokladem. Sportovní klub, který bude chtít na úhradu svého 

podílu 60 % využít refundaci nákladů, musí společně s fakturou předložit na KSC kopii 

prvotního dokladu (faktura na materiál, úhrada cestovného, startovného, ubytování) a 

kopii dokladu o úhradě (výdajový pokladní doklad, výpis z účtu). Na základě vystavené 

faktury budou tyto výdaje proplaceny z účtu KSC Zlín na účet sportovního klubu. 

3) každý podpořený sportovní klub se přijetím dotace zaváže k realizaci stanoveného počtu závodů a 

soustředění; každý závod a soustředění, které budou finančně podpořeny z dotace Zlínského kraje, 

musí být uveřejněny na webových stránkách KSC a KSC Zlín musí být uvedený na plakátech, 

propozicích atd. jako partner. V případě, že se jedná o účast na závodech podpořeného 

sportovního klubu, podmínka uveřejnění log na plakátech není povinná. Sportovní klub je ale 

povinen informovat o účasti na daném závodě KSC Zlín. 

Výkonný výbor na základě shodného vzorce z roku 2020 rozdělil příspěvek mezi jednotlivé sportovní kluby. 

Dotaci ze Zlínského kraje navýšil o 6 000,- Kč.  Výkonný výbor rozdělil celkem 160 000,- Kč v tomto 

poměru: 

Rozdělení podílu dotace: 

Sportovní klub 
% podíl 

dle roku 2020 

Podíl dotace 
40% 

Vlastní podíl 
60% 

Celkové výdaje 
100 % 

TJ Sokol Zlín - Prštné 60,00 96 000,00 144 000,00 240 000,00 

Cyklo Bulis z.s. 8,00 12 800,00 19 200,00 32 000,00 

TUFO cyklozákladna Otrokovice 8,00 12 800,00 19 200,00 32 000,00 

BIKROS Míkovice 8,00 12 800,00 19 200,00 32 000,00 

Cykloteam MXM Hulín 11,00 17 600,00 26 400,00 44 000,00 

CYKLOCH TEAM z.s. Zlín 5,00 8 000,00 12 000,00 20 000,00 

Celkem 100,00 160 000,00 240 000,00 400 000,00 

 

Závazné monitorovací indikátory: 

Sportovní klub počet závodů počet soustředění 

TJ Sokol Zlín - Prštné 6 1 

Cyklo Bulis z.s. 2 1 

TUFO cyklozákladna Otrokovice 2 1 

BIKROS Míkovice 2 1 

Cykloteam MXM Hulín 2 1 

CYKLOCH TEAM z.s. Zlín 1 0 

Celkem 15 5 

 

Výkonný výběr pověřil D. Dolákovou komunikací se všemi příslušnými kluby ve věci informování o 

postupech proplacení podílů dotace z KSC Zlín. 

Profinancování jednotlivých příspěvků musí být provedeno nejpozději do 31. 01. 2022. 

Kontaktní údaje: 774 415 157; info@ksczlin.cz 

mailto:info@ksczlin.cz


 

2) Informace o získaných finančních prostředcích dotačních titulů Národní sportovní agentury (NSA) 

prostřednictvím Českého svazu cyklistiky a návrh jejich rozdělení  

Předseda Michal Mráček informoval přítomné členy VV o získání finančních prostředků z jednotlivých 

vyhlášených dotačních titulů NSA prostřednictvím Českého svazu cyklistiky. Pro letošní rok nebyly 

rozdělovány finanční prostředky na program „Organizace sportu“. 

Program Talent – krajské svazy 

KSC Zlín uzavřel s ČSC smlouvu o úhradě nákladů na podporu talentované mládeže z prostředků 

poskytnutých ze státního rozpočtu ČR v rámci Veřejně prospěšných činností v tělovýchově, sportu a 

turistice pro rok 2021 ve výši 141 459,- Kč. 

Výkonný výbor projednal a schválil pravidla pro rozdělení příspěvku pro rok 2021 z NSA z programu 

Program Talent – krajské svazy vycházející s procentuálního podílu dotace poskytnuté v roce 2020. 

Celkem byla rozdělena částka 111 459,- Kč.  

Sportovní klub Výše příspěvku 

TJ Sokol Zlín - Prštné 61 305,00 

Cyklo Bulis z.s. 12 260,00 

TUFO cyklozákladna Otrokovice 11 145,00 

BIKROS Míkovice 11 145,00 

Cykloteam MXM Hulín 15 604,00 

Celkem 111 459,00 

 

Podíl dotace z programu Talent-krajské svazy je ve výši 100% výdajů. Výkonný výběr pověřil D. Dolákovou 

komunikací se všemi příslušnými kluby ve věci informování o postupech proplacení tohoto příspěvku vůči 

Českému svazu cyklistiky. 

Profinancování jednotlivých příspěvků musí být provedeno nejpozději do 30. 10. 2021. 

Kontaktní údaje: 774 415 157; info@ksczlin.cz 

Program Talent – podpora talentované mládeže v SCM a SpS 

KSC Zlín uzavřel smlouvu o úhradě náklady SCM z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ČR 

v rámci Veřejně prospěšných činností v tělovýchově, sportu a turistice pro rok 2021 ve výši 125 000,- Kč. 

Tato dotace je určena výhradně na podporu SCM Zlínského kraje v mládežnických kategoriích. Celá tato 

dotace je tedy účelově vázána na SCM Zlínského kraje. Výkonný výbor pověřil předsedu k projednání 

čerpání finančních prostředků s Martinem Valuchem za SCM Zlínského kraje. 

V době zpracování zápisu obdržel předseda M. Mráček ze sekretariátu ČSC celkovou schválenou částku na 

podporu SCM ve výši 271 833,- Kč.  

3) Nové webové stránky KSC Zlín 

Nové webové stránky běží v nové podobě na vlastní doméně www.ksczlin.cz. Předseda svazu Michal 

Mráček zajistí převod textů z původních webových stránek a jejich ukončení po provedení kompletního 

mailto:info@ksczlin.cz
http://www.ksczlin.cz/


převedení. Na úvodní stránce bude umístěna úvodní fotografie reprezentující cyklistiku ve Zlíně. Výkonný 

výbor zajistí vhodné fotografie, které budou následně předány ke grafickému zpracování. 

Správu webových stránek bude i nadále provádět pan Milan Sedláček. Jednotlivé sportovní kluby budou 

jemu zasílat výsledky a jednotlivé aktuality. Předseda KSC zajistí veškeré přístupové kódy pro správce 

webových stránek a vstupní školení.  

4) Různé 

Výkonný výbor dohodl termín Valné hromady KSC v úterý 26. 10. 2021 v 17.00 hodin na adrese sídla 

svazu: Hradská 854, Zlín. 

Stav účtu KSC Zlín: 

Stav k 1. 1. 2021 24 666,00 

úhrada CP M. Mráček -2 630,00 

Zlínský kraj – doplatek dotace 2020 13 000,00 

Zlínský kraj – 1. část dotace 2021 77 000,00 

Zlínský kraj – 2. část dotace 2021 61 600,00 

Stav k 30. 7. 2021 173 636,00 

 

 

 

 

Zapsala dne 4. 8. 2021: Dominika Doláková 

 

Podpisy přítomných členů výkonného výboru: 


