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Zápis č. 3/2014 
ze schůze VV Jihlavské unie sportu 

 

 

 
 

1. Úvodní slovo předsedajícího a schválení programu jednání 

 

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

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

předsedajícím. Dále v úvodu jednání byly u příležitosti významných životních jubileí předány dárkové 

koše Robertu Birnbaumovi, bývalému místopředsedovi Jihlavské unie sportu a Martinovi Hájovi, 

současnému místopředsedovi JUS. 

 

2. Zpráva ředitele Jihlavské unie sportu 

 Kontrola závěrů a usnesení 
 

 Usnesení 5-8/2014 byla splněna. V souvislosti s hodnocením uskutečněné 26. VH JUS se VV 

zabýval diskusními příspěvky, které zazněly na VH v souvislosti s ekonomickými výsledky projektů 

amatérských soutěží. VV byly předloženy výsledky hospodaření jednotlivých středisek sportů k 

31.5.2014, které zahrnují celý soutěžní ročník, nikoli kalendářní rok, jak je nutné pro účetní 

výkaznictví. Tyto výsledky se projeví až v účetnictví běžného kalendářního roku 2014. 

 

 Informace z 30.-32. jednání VV ČUS 

  

VV JUS byl seznámen s výstupy Výkonných výborů ČUS a s výstupy pracovních komisí - 

komise pro strategii péče o TJ, SK a komise pro financování sportu. VV byl seznámen s výší 

poskytnutých dotací ve prospěch TJ, SK po linii Jihlavské unie sportu z programu IV. - údržba 

tělovýchovných zařízení (SK Jihlava 196 900,- Kč a TJ Jiskra Dobronín 13 800,- Kč). Po linii FAČR 

bylo TJ a SK v okrese Jihlava rozděleno 326 000,- Kč. VV byl dále seznámen s úsilím vedení ČUS 

získat finanční prostředků z loterií, které loterní společnosti na základě Zákona o loteriích poskytují 

Českému olympijskému výboru (ČOV) ve formě daru. ČOV odsouhlasil pravidla pro dělení těchto 

prostředků, které však naprosto opomíjejí ČUS. VV ČUS se také zabýval financováním sportu ze 

strany MŠMT. Na základě vyhodnocení vývoje financování sportovního prostředí v předchozích 

letech navrhl VV ČUS pro rok 2015 několik zásadních změn, které by vedly k větší transparentnosti a 

stabilitě financování sportovních subjektů. Návrh změn počítá mj. i se znovuzavedením financování 

činnosti SK, TJ. Návrh bude projednán na půdě ČOV a následně na jednání Národní rady pro sport, 

poradního orgánu MŠMT. 

 

Datum konání: 25. června 2014 v 9,00 hod., ukončení v 10,40 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 

Hosté: Robert Birnbaum 

Procentuální vyjádření: 80  %,  RVV byl usnášení schopný 

Předložené materiály: 
1. Hospodaření JUS k 31. 5. 2014 

2. Návrh na rozdělení dotace Kraje 

Vysočina na mládež - 2 část 

3. Přehled splnění povinností TJ, 

SK vůči dělení finančních 

prostředků pro rok 2014 

 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení programu jednání 

2. Zpráva ředitele Jihlavské unie sportu 

 Kontrola usnesení  a zhodnocení 26 VH JUS 

 Informace z 30.-32. jednání VV ČUS 

 Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 Návrh na rozdělení dotace Kraje Vysočina na mládež - 2. část 

 Provozní informace 

3. Závěr a usnesení 
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 Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 

Členové VV byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS za prvních pět měsíců roku 2014 a 

dále s průběžnými ekonomickými výsledky projektů JUS - amatérských soutěží (viz bod Kontrola 

závěrů a usnesení). Bylo konstatováno, že čerpání rozpočtovaných položek probíhá dle plánu. 

 

 Návrh na rozdělení dotace Kraje Vysočina na mládež - 2. část 

 

Dle rozhodnutí 26. VH JUS byla rozdělena dotace Kraje Vysočina dle návrhu uvedeného 

v materiálu pro jednání 26. VH JUS. Výkonnému výboru byl předložen materiál shrnující plnění 

povinností TJ, SK ve vztahu k dělení finančních prostředků v roce 2014 (viz usnesení VH JUS č. 1/7). 

Na tomto základě nebyl přiznán finanční příspěvek TJ Střítež ve výši 110,- Kč. Tato částka byla 

převedena k částce 15 760, Kč (viz usnesení VH) tj. celkem 15 870,- Kč, které budou rozděleny ve 

prospěch TJ, SK, které pořádají sportovní akce pro mládež. V této souvislosti přijal VV JUS 

následující usnesení: 

  

Usnesení č. 9/2014 

 

Rozdělení dotace Kraje Vysočina na mládež – 2. část 

1. TJ Hodice 1 500,- Kč 

2. SK Kamenice 1933 2 000,- Kč 

3. KVL Slavoj Kostelec 2 000,- Kč 

4. TJ Sokol Stonařov 1 370,- Kč 

5. TJ Podyjí Černíč 2 000,- Kč 

6. BK Jihlava, o. s. 3 500,- Kč 

7. TJ Kozlov 1 500,- Kč 

8. JK Třešť 2 000,- Kč 

Celkem 15 870,- Kč 

 

 

 Provozní informace Jihlavské unii sportu 

 

 Členové VV byli informováni o úpravách pracovní doby v průběhu prázdninového provozu v 

budově SMJ na bazéně.  

 Dále byla projednávána otázka Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře ve financování 

jihlavského sportu, které iniciovala Jihlavská unie sportu. 

 VV JUS se dále zabýval problematikou zneužívání údajů TJ a SK uveřejněných na webových 

stránkách JUS (www.sportjihlava.cz) ze strany různých politických uskupení. Tato data byla využita 

jedním politickým hnutím k rozeslání e-mailu s názvem Kde leží peníze pro Váš klub. Jihlavská unie 

sportu se od tohoto politicky zaměřeného mailu naprosto distancuje. Vzhledem k této zkušenosti, 

rozhodl VV JUS o "stažení" mailových adres TJ, SK z webových stránek minimálně do skončení 

komunálních voleb na podzim roku 2014. 

 

4. Diskuse, závěr a usnesení 

 

 VV byl informován o postupu jednání na připravovaném projektu Sportovních her dětí a mládeže 

"jihlavského okresu". Byl předložen materiál konkretizující věkové kategorie a sportovní 

disciplíny ve kterých by bylo možné tyto sportovní hry realizovat. 

 VV byl informován o připravované akci Badminton pro amatéry v rámci sportovních pyramid, 

který byl zařazen do akcí Sportuj s námi České unie sportu a uskuteční se dne 20.9.2014. 

 Další diskuse byla vedena k jednotlivým bodům jednání. 

 

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

VV JUS bude dle potřeby upřesněn. 

  

 

Zapsal dne 25. 6. 2014 Ing. Holub Vítězslav 


