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Zápis č. 3/2013 
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 7-9/2013 byla splněna. 

 

 Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 

Členové VV byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS za 11 měsíců roku 2013. Podrobně 

byly prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky od plánu. V oblasti 

výnosů je reálný předpoklad překročení plánované výše. Náklady jsou v některých položkách 

překročeny, nicméně čerpání vychází z předpokladu vyšších než plánovaných příjmů. 

Členové VV byli dále seznámeni s ekonomickými výsledky nově rozjetých projektů JUS - 

amatérských soutěží. Je třeba konstatovat, že investice do rozjetí soutěží je v prvopočátku vyšší a 

projeví se ve výsledcích hospodaření v roce 2013. 

 

Dále byla podána informace o provozu v období vánočních a novoročních svátků. Členové VV 

byli dále seznámeni s přípravou řádné inventarizace majetku JUS k 31. 12. 2013 a likvidací 

vyřazeného majetku většinou nefunkčního popř. u počítačů zastaralého. V této souvislosti přijalo 

následující usnesení: 

 

Usnesení č. 10/2013 

VV JUS vydává příkaz k provedení řádné inventarizace k 31. 12. 2013. K tomuto účelu jmenuje 

tuto inventarizační komisi: 

Předseda:  Martin Háj 

Členové: Ing. Vítězslav Holub, Monika Němcová 

 

Datum konání: 3. prosince 2013 v 15,00 hod., ukončení v 16,30 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, Háj 

Martin, Skočdopole Jindřich 

Omluveni:   

Procentuální vyjádření: 100  %,  RVV byl usnášení schopný 

Předložené materiály: 
1. Hospodaření JUS k 30.11.2013 

2. Jednací řád JUS 

3. Provozní řád JUS 

 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení 

programu jednání 

2. Zpráva ředitele Jihlavské unie sportu  

 Kontrola usnesení  

 Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 Provozní informace 

3. Diskuse, závěr a usnesení 
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Členové VV byli seznámeni s východisky pro sestavení rozpočtu na rok 2014. V současnosti není, 

vzhledem k nejasnosti především v oblasti příjmů, možné připravit návrh rozpočtu pro rok 2014. První 

čtvrtletí roku 2014 by mělo být finančně kryto úsporami předchozích let. Pro financování roku 2014 

přijal VV JUS následující usnesení: 

 

Usnesení č. 11/2013 

VV JUS vzal na vědomí informace o přípravě rozpočtu JUS na rok 2014. 

 

Usnesení č. 12/2013 

VV JUS schválil rozpočtové provizorium pro rok 2014. Do schválení rozpočtu VH bude čerpání 

rozpočtu probíhat na základě rozpočtového provizoria, tzn. měsíčně  ve výši 1/12 rozpočtu roku 

2013. 

 

 Provozní informace 

 

Členové VV byli seznámeni s plánem činnosti pro rok 2014 a přijala následující usnesení: 

 

Usnesení č. 13/2013 

VV JUS schválil plán činnosti VV na rok 2014. Pro rok 2014 jsou plánována jednání dle 

aktuální potřeby (předpoklad 3 až 4 jednání). Předpoklad pro konání řádné VH JUS je v první 

polovině roku 2014. 

 

Členům VV byl předložen aktualizovaný Organizační řád JUS. VV v této souvislosti přijal 

usnesení: 

 

Usnesení č. 14/2013 

VV JUS schválil předložený návrh Organizačního řádu JUS. 

 

Členům VV byl předložen aktualizovaný Jednací řád JUS. VV v této souvislosti přijal usnesení: 

 

Usnesení č. 15/2013 

VV JUS schválil předložený návrh Jednacího řádu JUS. 

 

4. Diskuse, závěr a usnesení 

 

 VV JUS byl informován o výsledcích vyjednávání v souvislosti s návrhem změny dosud platné 

vyhlášky Města Jihlava č. 4/2011. V současné chvíli je třeba konstatovat, že veškerá uskutečněná 

jednání nevedla ke kýženému cíli a nepodařilo se přesvědčit vedení města Jihlavy, aby předložilo 

návrh na změnu výše uvedené vyhlášky na jednání zastupitelstva města. 

 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 a badmintonu. 

 Zároveň byly informace o těchto projektech zveřejněny v regionálním tisku - Jihlavské listy, 

Jihlavský deník. 

 Členové VV byli informováni o uskutečněném turnaji v badmintonu, který se uskutečnil 

30.11.2013. 

 Vyhlášení ankety Nejlepší sportovec JUS 2013 se uskuteční 20. března 2014. Systém oslovení TJ, 

SK bude stejný jako v předchozích letech. 

 Další diskuse byla vedena k jednotlivým bodům jednání. 

 

V závěru předsedající poděkoval všem přítomným za účast na jednání a popřál pohodové 

chvíle v nadcházejícím vánočním období. Termín dalšího jednání VV JUS bude dohodnut dle aktuální 

potřeby. 

  

 

Zapsal dne 3. 12. 2013 Ing. Holub Vítězslav 


