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Zápis konference dne 21.3.2013  
 
 
Řádná konference proběhla dne 21.3.2013 od 18.00 na Základní škole a mateřské 
škole Brno, Blanenská 1. Za účasti 22 zástupců oddílů, z celkově 44 pozvaných. 
Řádnou konferenci řídil stávající předseda klubu Petr Kotyza, za podpory stávajících 
členů výboru VSK Univerzita Brno:  paní Bochořákové, Ondráčkové, pana 
Povolného, kteří svým podpisem stvrzují průběh celého jednání. 
 
Programové body konference: 

1. Prezentace delegátů a hostů 
2. Zahájení 
3. Schválení programu konference a změna ve Valnou hromadu VSK Univerzita 

Brno 
4. Volba komisí mandátová (p.Grün, p.Hanušová), návrhová (p.Ondráčková, 

p.Povolný) 
5. Zpráva o činnosti VSK Univerzita Brno za rok 2012 – předseda Petr Kotyza 
6. Zpráva o hospodaření VSK Univerzita Brno za rok 2012 – paní ing.Nataša 

Pospíšilová 
7. Zpráva revizní komise (p.Balabánová) 
8. Zpráva mandátové komise 
9. Diskuse 
10. Informace o předpokládaném rozpočtu – příjmy a výdaje pro rok 2013 – 

ekonomické úspory – předseda Petr Kotyza. 
11. Diskuse 
 
12. Zpráva návrhové komise a) návrh usnesení 
                                              b) schválení usnesení 
13. Závěr  
 
V Brně dne 21.3.2013 

 
                                        Mgr.Petr Kotyza – předseda VSK Univerzita Brno 
Podpis členů výboru: 
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Usnesení z výroční konference VSK Univerzita Brno ze dne 21.3.2013 
 
Výroční konference byla usnášení schopná, z 44 pozvaných delegátů bylo přítomno 22. 
 

1. Konference schválila navržený program. 
 

2. Návrhová komise doporučuje schválit konferenci zprávu předsedy VSK o činnosti za 
rok 2012. 
 

3. Návrhová komise doporučuje schválit konferenci zprávu o hospodaření za rok 2012. 
 

4. Návrhová komise doporučuje konferenci vzít na vědomí zprávu revizní komise. 
 

5. Konference doporučila schválit delegáta na jednán BTS – J.Povolného. 
 
 

   
 
Navržené usnesení bylo delegáty konference schváleno v počtu 22, nikdo nehlasoval proti 
nebo se zdržel hlasování. 
 
V Brně 21.3.2013 
 
 
                                                                                          Jiří Povolný 
       předseda návrhové komise 
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Zpráva o činnosti klubu 2012  

 
Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno v minulém roce pokračoval ve své 
činnosti pod vedením výboru, ve složení Bochořáková, Kotyza, Ondráčková, 
Povolný. V průběhu roku se podařilo stabilizovat chod sekretariátu, výsledkem bylo i 
včasné vyúčtování dotací, cílem bylo zajistit pravidelnou vzájemnou komunikaci mezi 
sekretariátem a vedoucími jednotlivých oddílů, které se odrážely v nedostatcích při 
vykazování činnosti oddílů směrem k získávání finančních prostředků a dále při 
vedení administrativy spojené s účetnictvím. Je třeba podotknout, že došlo i 
k finanční úspoře chodu sekretariátu. Problémem snad může být umístění vedení 
klubu v okrajové části Brna, zde však prostory jsou na základě vybudovaného 
sportovního areálu zdarma. Svoji činnost v průběhu roku ukončil oddíl florbalu. I 
nadále platí, že každý oddíl musí hledat i vlastní zdroje pro financování své činnosti. 
Lze říci, že za složitých ekonomických úsporách státu je vidět i v klubu rozvoj 
mládežnického sportu, což se projevuje i na dotacích na mládež. Počty dětí 
v plavání, atletice, moderní gymnastice, cheerleaders narůstají a o sportování u 
mládeže je zájem. 
Po stránce úspěchů lze hodnotit výsledky např. plavců, cheerleaders, atletiky. 
Atletika v loňském roce měla své zástupce na Poháru mistrů evropských zemí. 
 
 
Tímto bych chtěl poděkovat za práci všem funkcionářů, trenérům a sportovcům za 
reprezentaci Vysokoškolského sportovního klubu Univerzita Brno. 
 
 
                                 Mgr.Petr Kotyza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


