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Zápis č. 4/2014 
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.  

 

2. Zpráva ředitele Jihlavské unie sportu 

 Kontrola závěrů a usnesení 
 

 Usnesení 9/2014 bylo splněno.  

 

 Aktuální informace z činnosti ČUS 

Předseda JUS informoval o situaci ve sportovním prostředí a financování sportu.  

- V rámci státního rozpočtu pro rok 2015 je navržena stejná částka jako v roce 2014 tj. 

cca 2,9 mld. Kč. ČUS iniciovala vznik pozměňovacího návrhu na zvýšení výdajů na 

sport ze státního rozpočtu v roce 2015 o jednu miliardu, a to v rámci programového 

financování sportu v neinvestiční i investiční oblasti. Návrh předpokládá navýšení 

objemu finančních prostředků na státní reprezentaci o 200 mil. Kč, výdaje na činnost 

sportovních organizací, tedy zejména základních článků sportu, o 350 mil. Kč (což je i 

v souladu s příslibem ministra školství, mládeže a tělovýchovy na celostátní 

konferenci Sport a regiony), výdaje na údržbu a provoz sportovních zařízení o 100 

mil. Kč, výdaje na činnost sportovních svazů o 50 mil. Kč a výdaje na investiční 

činnost o 300 mil. Kč. Pozměňovací návrh byl koncipován tak, aby nezvyšoval 

stávající navržené zadlužování státu v rámci státního rozpočtu v roce 2015. Návrh 

získal podporu jak v gesčním výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a sport, tak i 

v rozpočtovém výboru. Stal se tak součástí schválených pozměňovacích návrhů, které 

ještě musí v rámci třetího čtení návrhu zákona o státním rozpočtu projednat, posoudit 

a schválit Poslanecká sněmovna, která k jednání o návrhu zákona zasedne zřejmě 10. 

prosince. 

- Dále předložil přítomným k diskusi poslední číslo Olympijského zpravodaje s 

úvodníkem předsedy ČOV (viz příloha). Prezentovaná vyjádření jsou pro základní 

články sportu tzn. TJ, SK naprosto nepřijatelná a předseda JUS byl pověřen tlumočit 

Datum konání: 4. prosince 2014 v 9,00 hod., ukončení v 10,15 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:  

Procentuální vyjádření: 80  %,  RVV byl usnášení schopný 

Předložené materiály: 
1. Hospodaření JUS k 30. 11. 2014 

 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení programu jednání 

2. Zpráva ředitele Jihlavské unie sportu 

 Kontrola usnesení 

 Aktuální informace z činnosti ČUS 

 Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 Provozní informace 

3. Závěr a usnesení 
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toto stanovisko na VV ČUS s důrazem na jednoznačnou reakci ČUS proti této snaze 

ČOV. 

- Jednání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina - pro rok 2015 připravena pro VK 

dotace ve výši 4 mil. Kč, stejně jako v předchozích letech. Stejné budou také 

podmínky pro přidělení dotace tzn. sběr členské základny sportovních organizací do 

28.2.2014.  

- Byla zhodnocena činnost JUS při administraci programů MŠMT za rok 2014 a sběru 

žádostí na dotace programů MŠMT na rok 2015.  

- Byly podány informace k přípravě projektu Sportuj s námi 2015, včetně sběru dat k 

připravovaným akcím. 

- Členové VV byli informováni o jednotném systému webových prezentací jednotlivých 

OS ČUS v Kraji Vysočina a o realizaci systémového řešení IT prostřednictvím 

cloudového úložiště - Google disk ve všech OS ČUS 

-  

 Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 

- Členové VV byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS za období od začátku roku do 

konce listopadu 2014. Bylo konstatováno, že čerpání rozpočtovaných položek probíhá dle 

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 přípravou řádné inventarizace majetku JUS k 31. 12. 2014 

V této souvislosti přijalo následující usnesení: 

 

Usnesení č. 10/2014 

VV JUS vydává příkaz k provedení řádné inventarizace k 31. 12. 2014. K tomuto účelu 

jmenuje tuto inventarizační komisi: 

Předseda:  Martin Háj 

Členové: Ing. Vítězslav Holub, Monika Němcová 

 

- Členové VV byli seznámeni s východisky pro sestavení rozpočtu na rok 2015. V současnosti 

není, vzhledem k nejasnosti především v oblasti příjmů, možné připravit návrh rozpočtu pro 

rok 2015. Především v souvislosti s ukončením loterií v Jihlavě přijde zřejmě JUS o 

výrazný dotační zdroj, který pomáhal financovat servis pro TJ, SK a jejich dobrovolné 

funkcionáře. První čtvrtletí roku 2015 by mělo být finančně kryto úsporami předchozích let. 

Pro financování roku 2015 přijal VV JUS následující usnesení: 

 

Usnesení č. 11/2014 

VV JUS vzal na vědomí informace o přípravě rozpočtu JUS na rok 2015. 

 

Usnesení č. 12/2014 

VV JUS schválil rozpočtové provizorium pro rok 2015. Do schválení rozpočtu VH bude 

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

rozpočtu roku 2014. 

 

 Provozní informace Jihlavské unii sportu 

 

- Členové VV byli seznámeni s plánem činnosti pro rok 2015 a přijala následující usnesení: 

 

Usnesení č. 15/2014 

VV JUS schválil plán činnosti VV na rok 2015. Pro rok 2015 jsou plánována jednání dle 

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

první polovině roku 2015. 

 

- Dále byla podána informace o provozu v období vánočních a novoročních svátků.  
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- Dále byl diskutován stav po stavebních úpravách, které byly provedeny SMJ v souvislosti se 

změnou topného systému. Stále přetrvává nevyřešený problém s "dírou" ve stěně v kanceláři 

ekonomky M. Němcové a s tím spojeného vystěhovaného nábytku. I přes urgence u správce 

budovy M. Veselého se nedaří zjednat nápravu. Dle sdělení M. Veselého stavba ještě nebyla 

převzata a nedostatky, bude muset dodavatelská firma odstranit.  

 

4. Diskuse, závěr a usnesení 

 

- VV byl informován o ukončení jednání na připravovaném projektu Sportovních her dětí a 

mládeže "jihlavského okresu". Důvodem je nově vzniklá duplicitní akce škol tzv. Pohár 

ministra školství - liga základních škol. . 

- VV byl informován o otevření nového projektu Polenské badmintonové ligy, kterou JUS 

spoluorganizuje s DDM Polná. 

- Vyhlašování ankety Nejlepší sportovec okresu Jihlava - JUS již tradičně je spolupořadatelem. 

Vyhlášení proběhne 19. března 2015. Nově bude do naší ankety zařazena i anketa  

amatérských sportů. Vyhlášení krajského sportovce proběhne 9. dubna 2015. 

- 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 4. 12. 2014 Ing. Holub Vítězslav 


