
ZÁPIS z jednání Rady OSÚ ZL SLČR 

Datum:  10.2.2022 

Místo:  Praha - Chodov 

Přítomni: P. Meloun, P. Mrzena, L.Shánělová omluvena  

Program: 

- Zahájení  
- Ekonomika 2021 
- Vyhodnocení akcí, členská základna  
- Termíny – VH ZL, Plénum rady  
- Metodika nové materiály 
- RLS 
- Akreditace + PK 
- Pracovní skupina na dělení financí SLČR 
- Kongres LEVI  
- Různé  

AD 1. 

Jednání zahájil P. Meloun v 15:00 hodin. 

AD 2. 

V květnu 2021 na žádost VV PDR schválila u neolympijských sportovních úseků (ZL,TL) nevyčerpané 

prostředky převézt na olympijské sporty  ZL 899tis Kč TL 1,5mil Kč  

K 31.10 jsme na žádost VV předložili plán čerpání financí do konce roku, nevyčerpané finance budou 

převedeny na OH sporty. Předložení čerpání, z rozpočtu ZL nebylo nic převedeno na OH sporty  

Všechny kraje písemně potvrdily (kromě Prahy a Středočeského kraje) čerpání dotací na kraje.  Plzeňský a 

Jihočeský nevyfakturovaly dotace bez upozornění, že nebudou čerpat. Kraje neposlaly FA včas, nebo se 

správnými částkami, přehled bude nachystám v ekonomické zprávě.  

Libereckému kraji nebyla FA proplacena, bude proplacena v únoru 22 z rozpočtu 21 

Česťáky  za seminář 6+1 a RLS byly proplaceny v lednu z rozpočtu 21 

Z důvody nečerpání krajů a nižší fakturace 6+1 a menší účasti na seminářích, zůstalo v rozpočtu ZL cca 400tis. 

Nemohlo dojít k přerozdělení  - pozdní fakturace 

Předběžný rozpočet pro rok 22  - 1 370 682 

Na rok 22 nachystat přísnější čerpání financí na kraje a přesnější plán ostatních akcí pro čerpání  

AD 3. 

Členská základna k 31.12.21 prozatím není zpracována. L.Shánělová zpracuje akce pro dělení financí pro rok 

22.  

Kontrola aktuálních dat na webu SLČR  

 

 

 

 



AD 4. 

Termín jednání PLÉNA RADY ZL  27.4.22. od 18 hod  - on-line. Pozvánka včetně on-line propojení a materiálů 

bude zaslána  

Termín VH ZL 9.5.22 od 16 hod . Místo Motel Pávov, nebo Hotel Annahof – 9 křížů oboje na D1  

Pozvánka a materiály budou zaslány  

AD 5. 

Metodika 6+1 , čekáme na součinnost s Interski. S Jandovou pozvat na jednání pléna – vysvětlení jak 

probíhalo a pokračování spolupráce.  

AD 6. 

Naplánovat setkání RLS buď on-line, nebo face-face a probrat materiály 6+1  a pokračování v metodických 

materiálech  

Pozvat S. Jandovou na setkání   

Obeslat RLS a vybrat termín  

 

AD 7. 

Dodělat a podat žádosti o akreditaci 150h a 50h  

Seminář MŠMT k PK duben 22, termín bude upřesněn  

AD 8.  

Na konferenci SLČR se bude schvalovat klíč na dělení financí SLČR. Vznikne na to pracovní skupina se zástupci 

OSÚ.  

Hledáme zájemce o vyjednávání v pracovní skupině, která bude dělat pracovní návrh klíče na dělení financí 

SLČR na dalších 5let.  Kdo má zájem se za  ZL  jednání této skupiny účastnit ať se nahlásí do 28.2.2022  

 

AD 9.  

Kongres Levi 2023. Navrhujeme účast za SLČR max 6 osob. 

Z Interski zjistit rozpočet na 1 osobu  

Požádat mezinárodní komisi SLČR o příspěvek  

 

AD 10  

ČT 10. 3. ve 14:00 hod. DR SLČR – sídlo SLČR 

ČT 21. 4. ve 14:00 hod. DR SLČR  - sídlo SLČR 

ST 11.5.  ve 14:00 hod. PDR SLČR – místo bude upřesněno 

SO 14.5. v 10:00 hod. Konference SLČR – místo bude upřesněno 

 

Zapsala: P Meloun 

Schválil: P. Mrzena 


