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Zápis č. 2/2014 
ze schůze VV Jihlavské unie sportu 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Úvodní slovo předsedajícího a schválení programu jednání 

 

Předsedající v úvodu přivítal přítomné členy VV všechny seznámil s programem jednání. 

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

předsedajícím. Dále v úvodu jednání pogratuloval Martinovi Hájovi, místopředsedovi VV k 

významnému životnímu jubileu. 

 

2. Zpráva ředitele Jihlavské unie sportu 

 Kontrola závěrů a usnesení 
 

 Usnesení 1-4/2014 byla splněna. 

 

 Informace z 29. VH ČUS 

  

VH ČUS proběhla 26. dubna 2014 v Nymburce a řešila mj. podfinancování TJ a SK. Bylo 

konstatováno, že sport je podfinancovaný zejména z úrovně státu. Vedení ČUS se snaží zajistit nové 

zdroje pro financování mládeže a také pro financování provozu sportovních zařízení v majetku TJ a 

SK. Významným rozhodnutím VH, bylo projednání návrhu na vložení majetku Sportovního centra 

Nymburk do nového subjektu s názvem Národní sportovní centrum Nymburk, zapsaný spolek. Toto 

řešení umožní přistoupit k projektu revitalizace tohoto sportovního centra dalším subjektům. V prvé 

fázi to bude Český olympijský výbor s hodnotou dosavadních projektů, jejichž úhradu dosud zajistil. 

Dalšími subjekty mohou být jakékoli další subjekty jak ze sportovního, tak municipálního, státního či 

jiného prostředí. 

 

 

 

Datum konání: 22. května 2014 v 8,00 hod., ukončení v 9,40 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 30. 4. 2013 

2. Materiály pro VH JUS 

3. Směrnice 9/2014 - vyznamenání 

 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení programu jednání 

2. Zpráva ředitele Jihlavské unie sportu 

 Kontrola usnesení  

 Informace z 29. VH ČUS a VV ČUS 

 Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 Vnitřní předpis JUS 9/2014 

 Vyhodnocení ankety "Nejlepší sportovec 2013" 

 Ukončení členství v Jihlavské unii sportu - TJ Vílanec, 

Sportovní Klub Policie Ježek Jihlava, TJ Roma Jihlava, HC 

STS Chvojkovice Brod, Rojin-lijang 

 Provozní informace - Město Jihlava, Závěry RK JUS 

 Příprava na 26. VH JUS 

3. Závěr a usnesení 
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 Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 

Členové VV byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS za první čtyři měsíce roku 2014 a dále 

s průběžnými ekonomickými výsledky projektů JUS - amatérských soutěží.  

 

Členové VV byli seznámeni s upřesněním východisek pro sestavení rozpočtu a jeho návrhem pro 

rok 2014. Návrh rozpočtu v upravené verzi oproti projednávané variantě na minulém VV je připraven 

jako vyrovnaný ve výši 928 500,- Kč. 

 

 Vnitřní předpis JUS  

 

 VV projednal návrh nového vnitřního předpisu upravujícího pravidla pro udělování 

vyznamenání a ocenění a o zásadách pro převzetí záštity a udělení ceny. V této souvislosti přijal VV 

následující usnesení: 

 

Usnesení č. 5/2014 

VV Jihlavské unie sportu schvaluje vnitřní předpis č. 9/2014 o pravidlech pro udělování 

vyznamenání a ocenění a o zásadách pro převzetí záštity a udělení ceny. 

 

 Vyhodnocení ankety „Nejlepší sportovec Jihlavska 2013“ 

 

 Výkonný výbor provedl vyhodnocení ankety, která proběhla 20. března 2014. Bylo 

konstatováno, že slavnostní galavečer uspořádaný v souvislosti s vyhlášením ankety byl opět 

velmi zdařilý. Pro příští ročník JUS připraví nový model ankety, zahrnující kategorie 

jednotlivci, kolektiv a nejlepší amatérští sportovci. 
 

 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. 6/2014  

VV Jihlavské unie sportu vyhověl žádostem TJ Vílanec, Sportovní klub Policie Ježek Jihlava, TJ 

Roma Jihlava, HC STS Chvojkovice Brod, Rojin-Lijang škola prvků vnějších a vnitřních o 

ukončení členství v JUS ke dni 30.4.2014. 

 

Zároveň byl VV informován o členské základně TJ, SK a o činnosti TJ a SK. V této souvislosti byl 

pověřen ředitel JUS úkolem řešit problematiku členství v JUS ze strany TJ, SK, které nevyvíjejí 

sportovní činnost. 

 

Usnesení č. 7/2014  

VV Jihlavské unie sportu pověřuje ředitele JUS projednáním dalšího členství s TJ, SK, které 

nevykazují sportovní činnost, popř. s JUS nespolupracují. 
 

 Provozní informace Jihlavské unii sportu 

 

 Členové VV byli informováni o výsledku kontroly obdržených dotací ze strany statutárního 

města Jihlavy. Dále byli členové VV JUS seznámeni se závěry Revizní komise JUS, jejíž kontrola 

proběhla 7. května 2014. Závěry z jednání RK Jihlavské unie sportu jsou samostatným bodem jednání 

26. VH Jihlavské unie sportu. 

 

 Příprava 26. Valné hromady Jihlavské unii sportu 

 

 Členům VV JUS byl předložen k projednání návrh materiálu pro VH, která se bude konat 

28.5.2014. Řídícím jednání byl pověřen Josef Doležal. Materiály pro jednání budou po schválení VV 

vyvěšeny v předstihu na webových stránkách JUS a v písemné podobě budou k dispozici před 
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jednáním VH. K materiálům proběhla věcná diskuse na jejímž základě bylo přijato následující 

usnesení: 

 

Usnesení č. 8/2014  

VV Jihlavské unie sportu schválil materiály pro jednání 26. VH JUS a uložil řediteli JUS zajistit 

v předstihu informovanost TJ, SK prostřednictvím webových stránek a v písemné podobě 

přeložit tyto materiálu TJ a SK před jednáním VH. 

 
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.Členové VV byli seznámeni s uskutečněným jednáním v Radě 

města Jihlavy dne 20.3.2014 s cílem zachování systému financování sportu v Jihlavě i v dalších 

letech po nabytí účinnosti zmíněné vyhlášky. V této souvislosti byli členové VV seznámeni s 

textem Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře ve financování jihlavského sportu, které 

předložili zástupci sportovních organizací města Jihlavy panu primátorovi Vymazalovi a panu 

náměstkovi primátora Chloupkovi. 

 VV JUS byl seznámen s vyhodnocením sportovních grantových programů Kraje Vysočina a 

úspěšností sdružených TJ, SK. 

 VV byl informován o připravovaném projektu Sportovních her dětí a mládeže "jihlavského 

okresu". V této souvislosti uvedl ředitel JUS příklad Regionální ODM v Náměšti nad Oslavou, 

kterou v měsíci květnu navštívil. V rámci tohoto projektu je záměr oslovit ředitele DDM k 

případné spolupráci a dále starosty větších měst a obcí v jihlavském okrese. O dalším vývoji 

tohoto projektu bude VV JUS průběžně informován. 

 Další diskuse byla vedena k jednotlivým bodům jednání. 

 

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

VV JUS byl stanoven na 25.6.2014 od 9,00 hod. v sídle JUS. 

  

 

Zapsal dne 22. 5. 2014 Ing. Holub Vítězslav 

 

 


