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Zápis č. 1/2014 
ze schůze VV Jihlavské unie sportu 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Úvodní slovo předsedajícího a schválení programu jednání 

Předsedající v úvodu přivítal přítomné členy VV na prvním zasedání v roce 2014 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 10-15/2013 byla splněna. 

 

 Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 

Členové VV byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS za rok 2013. Podrobně byly 

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

výnosů došlo k překročení plánované výše o 18,37 %. Náklady jsou v některých položkách 

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

náklady byl překročeny o 3,33 %. 

 

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

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

především z důvodu programování webových stránek. 

 

Členové VV byli seznámeni s východisky pro sestavení rozpočtu a jeho návrhem pro rok 2014. 

Návrh rozpočtu je připraven jako vyrovnaný ve výši 935 500,- Kč. 

 

Členové VV JUS byli seznámeni s výsledky kontrol Okresní správy sociálního zabezpečení, 

Všeobecné zdravotní pojišťovny a Města Jihlavy. 

Datum konání: 27. února 2014 v 15,30 hod., ukončení v 17,40 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 

Omluveni: Skočdopole Jindřich 

Procentuální vyjádření: 80  %,  RVV byl usnášení schopný 

Předložené materiály: 
1. Hospodaření JUS k 31.12.2013 

2. Návrh rozpočtu JUS 

3. Návrh nominací pro anketu "Nejlepší 

sportovec Jihlavska 2013" 

 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení 

programu jednání 

2. Zpráva ředitele Jihlavské unie sportu  

 Kontrola usnesení  

 Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 Ukončení členství v JUS - TJ Javořice Kaliště, 

CARV Klub Jihlava, TJ Sokol Arnolec 

 Žádost o členství v JUS - SK MG Vysočina 

Jihlava 

 Vyhodnocení ankety "Nejlepší sportovec 

Jihlavska 2013" 

 Provozní informace - výsledky kontrol OSSZ, 

VZP, Město Jihlava 

3. Diskuse, závěr a usnesení 
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Usnesení č. 1/2014 

VV JUS vzal na vědomí čerpání rozpočtu za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 s tím, že oba 

dokumenty budou předloženy ke schválení Valné hromadě Jihlavské unie sportu. 

 

 Ukončení členství v Jihlavské unii sportu 

 

 VV JUS projednal žádosti TJ, SK ohledně ukončení členství v JUS. VV JUS přijal v této 

souvislosti následující usnesení: 

 

Usnesení č. 2/2014  

VV Jihlavské unie sportu vyhověl žádostem TJ Javořice Kaliště, CARV Klub Jihlava a TJ Sokol 

Arnolec o ukončení členství v JUS ke dni 31.12.2013. 

 

 Žádost o členství v Jihlavské unii sportu 

 

 VV JUS projednal žádost SK MG Vysočina Jihlava o členství v Jihlavské unii sportu. VV JUS 

přijal v této souvislosti následující usnesení: 

 

Usnesení č. 3/2014  

VV Jihlavské unie sportu vyhověl žádosti SK MG Vysočina Jihlava o přijetí za člena v JUS ke 

dni 27.2.2014. 

 

 Anketa „Nejlepší sportovec Jihlavska 2013“ 

 

Členům VV JUS byl předložen návrh sportovních svazů a TJ/SK pro vyhodnocení ankety 

„Nejlepší sportovec Jihlavska za rok 2013“. Hodnocení se provádělo bodovým systémem 

členů VV. Bodové hodnocení: 1. místo – 3 body, 2. místo – 2 body, 3. místo – 1. bod. Po 

součtu bodů vzniklo následující pořadí sportovců: 

 

Usnesení č. 4/2014 

VV JUS se rozhodl vyhlásit nejlepší sportovce Jihlavska za rok 2013 v tomto pořadí: 

 1. místo – Vojtěch Simbartl 

 2. místo – David Lupač 

 3. místo – Kateřina Švecová 

 

 Bez určení pořadí se dále umístili: Fiala Marian, Paulíčková Renata, Venhoda 

Milan, Čech Jan, Lauerman Jan, Šárik Tomáš, Sobotka Filip, Kronovetr Tadeáš, 

Selinger Milan, Cejnek Rostislav, Fučík Tomáš, Hlávková Veronika. 

 
4. Diskuse, závěr a usnesení 

 

 Informace k propagaci Kraje Vysočina, který poskytuje finanční prostředky prostřednictvím 

Všesportovního kolegia na mládeže (vzor letáčku přílohou zápisu). Pro rok 2014 je plánovaná 

výše 4 mil. Kč. Do jednotlivých subjektů je tato dotace členěna dle členské základny mládeže. V 

našem případě jsme vykázali na Kraj Vysočina stav mládeže ve výši 3 831 členů. 

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

vyhlášky Města Jihlava č. 4/2011.Uskutečněno bylo několik jednání mezi sportovními subjekty v 

Jihlavě s cílem zachování systému financování sportu v Jihlavě i v dalších letech po nabytí 

účinnosti zmíněné vyhlášky. Bylo požádáno, abychom mohli Radu města Jihlavy dne 20.3. 2014 

seznámit s návrhem řešení této situace v dalších letech. 

 V diskusi byl věnován prostor návrhu vyhlašování ankety v dalších letech. Je připraven nový 

koncept, který by anketu sportovce oživil. Koncept obsahuje zvýšení počtu vyhlašovaných 

kategorií a zaměření i na kategorie amatérských sportovců. 

 Podány informace z jednání Revizní komise Jihlavské unie sportu. 

 Podána informace o pořádání dalšího ze série badmintonových turnajů pro amatéry dne 1.3.2014. 

Propagace byla v Jihlavských listech, Jihlavském deníku a radiu Region. 
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 Připomenutí termínu vyhlášení ankety Nejlepší sportovec JUS 2013, které se uskuteční 20. března 

2014. 

 Další diskuse byla vedena k jednotlivým bodům jednání. 

 

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

VV JUS bude dohodnut dle aktuální potřeby. 

  

 

Zapsal dne 27. 2. 2014 Ing. Holub Vítězslav 

 

 


