
 

Zápis ze schůze Výkonného výboru Krajského svazu cyklistiky Zlín ze dne 13. 06. 2022 

 

Přítomni: Michal Mráček, Jan Krejčí, Ludvík Písek, Jaroslav Stibora, Martin Struhař, Miloš Urbanec 

Zapisovatelka:  Dominika Doláková 

Body jednání:   

1) Informování a návrh rozdělení dotace ze Zlínského kraje pro rok 2022 
2) Informace o finančních prostředcích z jednotlivých dotačních titulů NSA pro rok 2022 

prostřednictvím Českého svazu cyklistiky a návrh jejich rozdělení  
3) Příprava volební členské schůze 

 
1) Informování a návrh rozdělení dotace ze Zlínského kraje pro rok 2022 

Předseda Michal Mráček informoval o získání dotace z Programu  MaS03-22 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. 12. 2022. Tak jako v loňském roce 
je nezbytné, aby veškeré výdaje, související s realizací projektu „Cyklistika“ byly 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. VV navýšil dotaci ze Zlínského kraje o 2 000,- Kč, což představuje 
 0,5 % celkových výdajů projektu. Celkem bude rozděleno mezi jednotlivé sportovní kluby 156 000,- Kč 
tj. 39 %. 

Na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0514/2022/ŠK je stanovený monitorovací 
indikátor počet aktivních členů spolku ve věku od 5 do 18 let v celkovém počtu 120 osob. V současné 
době je v KSC Zlín vedeno celkem 124 licencí v kategorií od 5 do 18 let. Našim společným cílem musí 
být navyšování počtu licencí především u dětí. 

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 39 % a tato bude uhrazena z účtu KSC Zlín 
přímo dodavateli; podíl dotace pro každý sportovní klub činí 39 % celkových nákladů; 

2) každý podpořený sportovní klub čerpající dotaci z KSC Zlín musí zajistit vlastní podíl ve výši 61 
% celkových výdajů. Tento podíl lze uhradit dvěma způsoby: 

a. na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti podpory dětí 
a mládeže ve věku od 5 do 18 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 61 % a z tohoto podílu budou 
hrazeny další náklady sportovního klubu; 



 

b. refundace již vynaložených výdajů od 1. 1. 2022 ve výši 61 % 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 18 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 61 % 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. 

Výkonný výbor na základě shodného vzorce a zkušenostech s vyúčtováním u jednotlivých SK rozdělil 
příspěvek mezi jednotlivé sportovní kluby. Výkonný výbor rozdělil celkem 156 000,- Kč v tomto 
poměru: 

Rozdělení podílu dotace: 

Sportovní klub % podíl Podíl dotace 
39 % 

Vlastní podíl 
61% 

Celkové výdaje 
100 % 

TJ Sokol Zlín - Prštné 60,00 93 600,00 146 400,00 240 000,00 
Cyklo Bulis z.s. 4,00 6 240,00 9 760,00 16 000,00 
TUFO cyklozákladna Otrokovice 10,00 15 600,00 24 400,00 40 000,00 
BIKROS Míkovice 10,00 15 600,00 24 400,00 40 000,00 
Cykloteam MXM Hulín 11,00 17 160,00 26 840,00 44 000,00 
X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ                                                5,00 7 800,00 12 200,00 20 000,00 

Celkem 100,00 156 000,00 244 000,00 400 000,00 
 

Výkonný výběr pověřil D. Dolákovou komunikací se všemi příslušnými kluby ve věci informování o 
postupech proplacení podílů dotace z KSC Zlín. 

2) Informace o finančních prostředcích z jednotlivých dotačních titulů NSA pro rok 2022 
prostřednictvím Českého svazu cyklistiky a návrh jejich rozdělení  
 

Předseda informoval o současném stavu rozdělení jednotlivých dotačních prostředků z dotačních titulů 
NSA rozdělovaných prostřednictvím ČSC. V současné době není stanoven přesný finanční limit. 
Předseda po stanovení finálních částek v rámci programů „Talentovaná mládež“ a „SCM“ bude všechny 
informovat a následně bude svolán Výkonný výbor pro rozdělení těchto dotací mezi jednotlivé spolky 
KSC.  V současné době je známá výše dotace pouze na základě platných licencí mládeže. Předseda 
vysvětlil nutnost a potřebu licencí u jednotlivých spolků i ve vztahu právě ke stanovení finančních 
dotací. Většina dotací do sportu jsou určeny právě na základě počtu licencí. 
 
Výkonný výbor navrhl následující rozdělení dotací v rámci programu „Talentovaná mládež“ z dotačního 
titulu NSA, který bude čerpán prostřednictvím ČSC. Výkonný výbor projednal a schválil pravidla pro 
rozdělení příspěvku pro rok 2022 z NSA z programu Program Talent – krajské svazy vycházející mimo 
jiné z procentuálního podílu dotace poskytnuté v roce 2021. Celkem byla rozdělena částka  



 

149 720,- Kč. Jedná se o dotaci ve výši 100 %, bez nutnosti vlastního podílu, kdy jednotlivé faktury 
budou propláceny do výše dotace přímo ČSC. 

 

Sportovní klub % podíl Dotace celkem 
TJ Sokol Zlín - Prštné 55,00 82 220,00 
Cyklo Bulis z.s. 5,00 7 500,00 
TUFO cyklozákladna Otrokovice 12,00 18 000,00 
BIKROS Míkovice 12,00 18 000,00 
Cykloteam MXM Hulín 10,00 15 000,00 
SK EDIE TEAM  4,00 6 000,00 
X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ                                                2,00 3 000,00 

Celkem 100,00 149 720,00 
 

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. 2022. 

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

 

3) Příprava volební členské schůze   

Dne 7. 11. 2021 skončilo funkční období stávajícím členům orgánům spolku (výkonný výbor a kontrolní 
komise). Na základě právní konzultace lze dobu od ukončení funkčního období do data nových voleb 
vyřešit právním potvrzením jednotlivých úkonů výkonného výboru a kontrolní komise v období mezi 7. 
11. 2021 a 7. 7. 2022 řádně svolanou členskou schůzí. Termín konání členské schůze byl stanoven na 
čtvrtek 7. 7. 2022 v 17 hodin v sídle KSC (ul. Hradská 854, Zlín) 

Předseda M. Mráček zajistí rozeslání pozvánky na členskou schůzí s volebním klíčem v souladu s odst. 
5 čl. XI. stanov. Jednotlivé spolky (členové KSC) mohou své návrhy kandidátů do jednotlivých orgánů 
posílat e-mailem předsedovi KSC do 1. 7. 2022. 

 

 

Zapsala dne 13. 06. 2022: Dominika Doláková 

 


