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Zápis č. 2/2013 
ze schůze VV Jihlavské unie sportu 

 

 

 

 
 

 

1. Úvodní slovo předsedajícího a schválení programu jednání 

Předsedající v úvodu přivítal přítomné členy VV na zasedání a všechny seznámil s programem 

jednání. Program jednání VV JUS byl všemi přítomnými schválen v podobě, v jaké byl předložen 

předsedajícím.  

 

2. Zpráva ředitele Jihlavské unie sportu 

 Kontrola závěrů a usnesení 
Usnesení 1-6/2013 byla splněna. 

 

 Zhodnocení 25. VH RS ČSTV Jihlava 
 

Předsedající seznámil přítomné se souborem usnesení 25. VH RS ČSTV Jihlava a s návrhem 

realizačních opatření: 

 
 K usnesení VH č. I./4 - Klíč a rozdělení finančních prostředků z dotace kraje Vysočina na 

mládež ve výši 401 060,- Kč podle stavu členské základny k 31. 12. 2012 a rozdělení částky 

ve výši 19 782,- Kč na sportovní akce mládeže ponechat plně v kompetenci Výkonného 

výboru RS ČSTV Jihlava – samostatný bod jednání VV JUS. 

 

 K usnesení VH č. I./5 - Rozpočet RS ČSTV Jihlava pro rok 2013 přijímá VV JUS následující 

usnesení: 

 
Usnesení č. 7/2013 

Ukládá řediteli JUS přijímat operativní rozhodnutí v oblasti rozpočtu tak, aby bylo možno ze 

zdrojů, které budou skutečně k dispozici, realizovat maximum činností a poskytovaných služeb. 

 

 K usnesení VH č. II./1 - Zajistit oznámení změny stanov Ministerstvu vnitra ČR – odesláno na 

MV ČR dne 14. 6. 2013 

 

 K usnesení VH č. II./2 - Zajistit potřebnou informovanost o změně názvu do vnějšího i 

vnitřního prostředí a učinit nezbytné právní a administrativní a jiné úkony spojené se změnou 

Datum konání: 24. června 2013 v 15,00 hod., ukončení v 16,25 hod. 

Místo konání:  Jihlava, zasedací místnost Jihlavské unie sportu 

Předsedající:  Ing. Holub Vítězslav – předseda Jihlavské unie sportu 

Přítomni: Mgr. Havlík Jiří, Ing. Doležal Josef, Ing. Vítězslav Holub 

Omluveni:  Háj Martin, Skočdopole Jindřich 

Procentuální vyjádření: 60  %,  RVV byl usnášení schopný 

Předložené materiály: 
1. Hospodaření RS ČSTV Jihlava 

k 31.5.2013 

 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení 

programu jednání 

2. Zpráva ředitele Jihlavské unie sportu  

 Kontrola usnesení  

 Zhodnocení 25. VH RS ČSTV Jihlava 

 Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 Provozní informace 

 Návrh na rozdělení dotace Kraje Vysočina na 

mládež – 2. část 

3. Diskuse, závěr a usnesení 
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názvu organizace. Bylo realizováno prostřednictvím webových stránek a dále bude rozšířeno 

prostřednictvím regionálních periodik. 

 
 Volby předsedy JUS - Zápis o volbách byl ověřen dne 14. 6. 2013 

 
 

 Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 

Členové VV byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS za prvních pět měsíců roku 2013.  V 

oblasti výnosů došlo k plnění v objemu 36% plánu a byly tvořeny dotací ČUS ve výši 50 tis. Kč a 

podporou statutárního města Jihlava příjmy z loterií ve výši 270 tis. Kč. Náklady jsou čerpány dle 

plánu a jejich výše je k 31. 5. 2013 ve výši 45,09 % plánu. K překročení došlo v položce nákupu 

drobného majetku, která vznikla nákupem počítače. 

 

V souvislosti se změnou stanov a volbou předsedy JUS projednal VV JUS aktualizace vnitřních 

předpisů JUS a přijal následující usnesení: 

 

Usnesení č. 8/2013 

VV Jihlavské unie sportu schvaluje vnitřní předpisy: 

č. 1/2013, který upravuje postupy vedení účetnictví 

č. 2/2013, který upravuje vztahy se zaměstnanci 

č. 3/2013, který upravuje tvorbu a použití Sociálního fondu 

č. 4/2013, který upravuje platový řád JUS 

č. 5/2013, který upravuje podmínky užití a provozu služebního motorového vozidla 

č. 6/2013, který upravuje Archivní a skartační řád 

č. 7/2013, který upravuje účtování a vedení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku 

č. 8/2013, který upravuje odpisový plán  

a ruší platnost Vnitřního předpisu č. 3/2003 upravující tvorbu a použití fondu základního 

příspěvku RS ČSTV. 

 

 Provozní informace 

 

Členové VV byli seznámeni s provozem aparátu JUS v období letních prázdnin.  

 

 Návrh pro VH na rozdělení dotace Kraje Vysočina na mládež – 2. část 

 

Dle rozhodnutí 25. VH RS ČSTV Jihlava bude rozdělena dotace Kraje Vysočina dle návrhu 

uvedeného v materiálu pro jednání 25. VH RS ČSTV Jihlava. Dotace nebude poskytnuta ROJIN - 

LIJANG škola prvků vnějších a vnitřních prvků ve výši 5 940,-  Kč (neúčast na VH) a TJ ROSA 

CLUB JIHLAVA ve výši 550,- Kč (vzdala se dotace). Tyto finanční prostředky budou převedeny 

k částce 19 782, Kč (viz usnesení VH) tj. celkem 26 272,- Kč, které budou rozděleny ve prospěch TJ, 

SK, které pořádají sportovní akce pro mládež. V této souvislosti přijal VV JUS následující usnesení: 

  

Usnesení č. 9/2013 

 

Rozdělení dotace Kraje Vysočina na mládež – 2. část 

1. SK ST Třešť 1 000,- Kč 

2. TJ Hodice 1 500,- Kč 

3. SK Kamenice 1933 2 500,- Kč 

4.  KVL Slavoj Kostelec 2 000,- Kč 

5. SK Mrákotín 3 000,- Kč 

6. FSC Stará Říše 1 200,- Kč 

7. TJ Sokol Stonařov 2 000,- Kč 

8. TJ Podyjí Černíč 2 500,- Kč 

9. TJ Mír Nadějov 1 000, Kč 

10. TJ Ždírec 1 700,- Kč 

11. TJ Sapeli Polná 2 500,- Kč 
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12. TJ Kozlov 2 572,- Kč 

13. TJ Cejle 1 300,- Kč 

14. SK Střížov 1 500,- Kč 

Celkem 26 272,- Kč 

 

4. Diskuse, závěr a usnesení 

 

 VV JUS byl informován o schůzkách se zástupci zastupitelských klubů ODS, ČSSD, KSČM, 

KDU-ČSL v souvislosti s návrhem změny dosud platné vyhlášky Města Jihlava č. 4/2011. V této 

souvislosti byly podány podrobné informace o uskutečněných jednáních. 

 

 Podána informace o rozšíření aplikací nových webových stránek Jihlavské unie sportu 

v souvislosti s realizací nových projektů – Jihlavské amatérské ligy v hokeji a amatérské ligy 

v tenise. Zároveň bylo zveřejněno nové umístění webových stránek na adrese: 

www.sportjihlava.cz 

a také nová emailová adresa: jus@sportjihlava.cz 

 

 Členové VV byli informování o výzvě ČUS k povodním -vedení České unie sportu vyzvalo své 

členy v místech, která nebyla postižena povodní, aby projevili tradiční sportovní solidaritu a 

pomohli sportovním organizacím, které zasáhla povodeň, jakoukoliv formou. V této souvislosti 

také probíhá z pověření Českého olympijského výboru sběr dat o rozsahu a povaze způsobených 

škod prostřednictvím on-line formuláře, který je umístěn na webových stránkách. 

 

 Další diskuse byla vedena k jednotlivým bodům jednání. 

 

V závěru předsedající poděkoval všem přítomným za účast na jednání. Termín dalšího jednání 

VV JUS byl předběžně dohodnut na měsíc říjen, přesný termín bude upřesněn.  

  

 

Zapsal dne 24. 6. 2013 Ing. Holub Vítězslav 

http://www.sportjihlava.cz/
mailto:jus@sportjihlava.cz

