Výroční zpráva pro 28. Valnou hromadu SKUP z. s. Olomouc
Dámy a pánové, vážení hosté, sportovní přátelé,
již tradičně se opět po roce scházíme, abychom zhodnotili činnost
našeho sportovního klubu.
Mezi Valnými hromadami jak nám to ukládají stanovy, řídí klub
výkonný výbor ve složení pánové:

Reich, Rozsypal, Čoček, Korčák,

Tomášek, Fleško a Bank. Výkonný výbor měl od poslední Valné
hromady celkem 6 porad. Pravidelně se porad účastnili i členové revizní
komise pánové: Černošek a Dub. Řešily se zejména záležitosti
organizační, ekonomické a stanovené úkoly z usnesení poslední Valné
hromady ze dne 21. 4. 2016.
Uložené úkoly byly plněny průběžně v plném rozsahu:
1. Uzavřena smlouva o spolupráci s vedením UP v Olomouci.
2. Proveden zápis změn do spolkového rejstříku včetně registrace
nových Vámi schválených Stanov ze dne 21. 4. 2016.
3. Byly uzavřeny záležitosti neuhrazených faktur VKUP Olomouc, a to
po vzájemné dohodě a jednání obou stran.
4. Pozitivně splněná otázka grantové politiky – získání finančních
dotací,

všechny

žádosti

na

vypsané

granty

byly

podány

v požadovaných termínech. Odezva pro náš klub velmi úspěšná.
Ve srovnání s r. 2016 dotace pro letošní rok z Magistrátu města
Olomouce navýšena o 620 tisíc, z krajského úřadu o 230 tisíc a
dotace na akce o 36 tisíc.
Zatím ještě neuzavřeny smlouvy na dotace z programu MŠMT č. 8,
dotace z ČAUS a dotace na nájem z programu č. 4, dle
předběžných informací nám bude dotováno na nájem 150 tisíc.
5. Byla upřesněna evidence členské základny jednotlivých oddílů.

Úkoly uložené jednotlivým oddílům opakovaně nejsou plněny
v plném rozsahu. Např. odevzdání výročních zpráv v daném
termínu splnily jen dva oddíly, kanoistika a oddíl plaveckých sportů.
Kladně lze hodnotit, že je dodržována finanční kázeň při čerpání a
vyúčtování

finančních

prostředků,

členských

příspěvků

a

hospodářských poplatků, které se pro rok 2017 snížily a budou činit
2% z příjmů r. 2016.
SKUP z. s. je součástí ČUS, příslušných svazů, sdružení a ČAUS.
Současná členská základna 1469 členů, z toho mládež 988 a studentů
UP 258. Počet oddílů 17. Je pozitivní, že došlo k významnému navýšení
od poslední valné hromady, a to o 685 členů. Řádná registrace členstva
je v současné době, jedna z hlavních kritérií pro přiznání dotací
z jednotlivých grantů. Proto žádám VV jednotlivých oddílů k této řádné
registraci o maximální spolupráci se sekretariátem klubu.
ČAUS, které jsme součástí, sdružuje v současné době 47
sportovních klubů s celkovou členskou základnou 23.465 členů.
Předsedkyní pro další volební období byla zvolena výroční radou paní
Ivana Ertlová. Do VV z našeho klubu byl pro funkci komunikace a
dokumentace zvolený pan Svatopluk Horák, členem dozorčí rady pan Vít
Ratajský. Generálním sekretářem byl ustaven pan Vladimír Vladyka.
Výroční rady, která se konala 25. 11. 2016 se za SKUP s hlasem
rozhodujícím zúčastnili pánové Čoček a Bank, paní Bank Navrátíková. O
průběhu jednání a závěrech byl informován VV.
Sportovní přátele, sportovní činnost, dosažené výsledky a úspěchy
hodnotíte na svých valných hromadách. Z obdržených zpráv a
průběžného sledování, je zřejmé, že chloubou a nejlepším oddílem
SKUP je již několik roků oddíl kanoistiky, který v roce 2016 získal 2
medaile na MS a ME a celkem 101 zlatých, 68 stříbrných a 85
bronzových medailí na jednotlivých MČR. Tyto úspěchy a veřejně

prospěšná činnost, zaslouží maximální podporu pro vybudování
vodáckého areálu Šantovka. Stále věříme, že snaha pracovníků tohoto
oddílu v této záležitosti bude úspěšná.
Dalšími velmi úspěšnými oddíly jsou oddíl synchronizovaného
plavání a oddíl plaveckých sportů. Oddíl synchronizovaného plavání se
ziskem řady medailí z MČR je nejlepším oddílem v ČR v mládežnických
kategoriích. Radost nám činí i plavci, kde opět dochází k posunu
výkonnosti zejména u žactva a dorostu, což potvrdili ziskem 12 zlatých,
14 stříbrných a 12 bronzových medailí na MČR a pohárech žactva.
Z herních oddílů, vodní pólisté jsou účastníky 1. ligy a družstva
basketbalu mužů a žen nás úspěšně reprezentují v druhé nejvyšší
soutěži. Dobrou činnost a výkonnost vykazují i družstva BCM.
V oblasti veřejně prospěšné činnosti je kladně hodnocena již několik
let „Plavecká škola“ a centrum plaveckých aktivit. Plavecký výcvik zde
absolvuje v průběhu roku 4 tisíce žáků olomouckého regionu.
Oddíly klubu byly opět pořadatelé řady významných sportovních
akcí celostátního i mezinárodního charakteru:
• Vyhlášení „Kanoisty roku ČR“.
• Velkých cen města Olomouce.
• Hanáckého poháru ve vodním slalomu.
• Vánoční vystoupení v synchronizovaném plavání.
Všechny tyto akce budou částečně dotovány i v tomto roce.
Dosažené sportovní výsledky nás stále řadí mezi nejúspěšnější
kluby ČUS, ČAUS a olomouckého regionu a bezesporu nemalou měrou
přispěly, že Olomouc mohla být vyhlášena „Městem sportu“.
Závěrem děkuji za tento výčet úspěšné činnosti a reprezentace
svým spolupracovníkům, sekretariátu, obětavým trenérům, pracovníkům
jednotlivých oddílů a v prvé řadě všem úspěšným sportovcům.

Za významnou společenskou a hmotnou podporu patří mnoho díků
vedení UP, FTK, magistrátu města Olomouc, krajskému úřadu, všem
dalším sponzorům a příznivcům jednotlivých oddílů. Do dalšího období
přeji všem pevné zdraví, a mnoho dalších životních a sportovních zdarů.
Děkuji za pozornost

V Olomouci 25. 4. 2017

Mgr. Petr Reich, Ph. D.
tajemník SKUP Olomouc z.s.

