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Zápis č. 1/2015 
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 2015 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 10-13/2014 byla splněna. 

 

 Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 

Členové VV byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS za rok 2014. Podrobně byly 

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

výnosů došlo k překročení plánované výše o 23,95 %. Náklady jsou v některých položkách 

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

náklady byl překročeny o 2,45 %. 

 

 Členové VV byli seznámeni s výsledky řádné inventarizace majetku JUS k 31. 12. 2014. 

V této souvislosti přijalo následující usnesení: 
 

Usnesení č. 1/2015 

VV JUS bere na vědomí výsledky řádné inventarizace k 31. 12. 2014 účetní jednotky Jihlavské 

unie sportu. Informace bude předána v písemné podobě VH JUS. 

 

Datum konání: 19. února 2015 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 

Procentuální vyjádření: 80  %,  RVV byl usnášení schopný 

Předložené materiály: 
1. Hospodaření JUS k 31.12.2014 

2. Návrh nominací pro anketu "Nejlepší 

sportovec Jihlavska 2014" - rozesláno v 

předstihu 

3. Návrh rozpočtu JUS 2015 

4. Proces přizpůsobení stanov TJ, SK NOZ 

5. Návrh na svolání a příprava 27. VH JUS 

6. Analýza členské základny k 31.12.2014 

7. Přehled plnění povinností TJ, SK vůči 

JUS k31.12.2014 

8. Akce navržené do Sportuj s námi 2015 

 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení 

programu jednání 

2. Zpráva ředitele Jihlavské unie sportu  

 Kontrola usnesení  

 Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 Vyhodnocení ankety "Nejlepší sportovec 

Jihlavska 2014" 

 Návrh na svolání a příprava 27. VH JUS 

 Proces přizpůsobení stanov TJ, SK novému OZ 

 Příprava novelizace stanov JUS dle nového OZ 

 Analýza členské základny a pasportizace k 

31.12.2014 a přechod na nový IS ČUS 

 Schválené akce Sportuj s námi pro 1. pololetí 

 Informace z jednání Komise pro sport Rady 

města Jihlava 

3. Diskuse, závěr a usnesení 
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Členové VV byli dále seznámeni s ekonomickými výsledky projektů JUS - amatérských soutěží. 

Je třeba konstatovat, že investice do rozjetí soutěží byla v prvopočátku vyšší především z důvodu 

programování webových stránek a proto se v roce 2013 dostala účetní střediska do ztráty. V roce 2014 

již žádné ze středisek nevykázalo ztrátu. 

 

Členové VV byli seznámeni s východisky pro sestavení rozpočtu a jeho návrhem pro rok 2015. 

Návrh rozpočtu je připraven jako vyrovnaný ve výši 985 000,- Kč. 

 

Usnesení č. 2/2015 

VV JUS vzal na vědomí čerpání rozpočtu za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 s tím, že oba 

dokumenty budou předloženy ke schválení Valné hromadě Jihlavské unie sportu. 

 

 Anketa „Nejlepší sportovec Jihlavska 2014“ 

 

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

ankety „Nejlepší sportovec Jihlavska za rok 2014“. 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. 3/2015 

VV JUS se rozhodl vyhlásit nejlepší sportovce Jihlavska za rok 2014 v tomto pořadí: 

 1. místo – David Lupač 

 2. místo – Vladimír Srb 

 3. místo – Tereza Čechová 

 

 Bez určení pořadí se dále umístili: Čech Jan, Fiala Marian, Horáková Tereza, Lauerman 

Jan, Paulíčková Renata, Pirochta Tomáš, Plevko Tomáš, Simbartl Vojtěch, Sobotka Filip, Šerá 

Martina, Švec Jan, Švecová Kateřina, Hanuš Jan, Svobodová Martina, Raabová Lenka a 

Krupková Miroslava. 

 

VV JUS se rozhodl vyhlásit nejlepší sportovce v amatérských soutěžích, které pořádala v roce 

2014 a to takto: 

Jihlavská amatérská hokejová liga:   HC Blizzard 

Jihlavská amatérská badmintonová liga: Daniel Hercig 

Jihlavská amatérská tenisová liga:  Michal Pešout 

 

VV JUS se rozhodl dále ocenit pana Vojtěcha Šárika mimořádnou cenou za seniorský výkon, 

který se stal mistrem Evropy v kategorii Masters 4 (nad 70 let) do 120 kg a na MS byl ve stejné 

kategorii druhý. 

 

 Návrh na svolání a přípravu 27. VH JUS 
 

 Členům VV JUS byl předložen k projednání materiál "Návrh na svolání a příprava 27. VH 

JUS". Termín VH byl stanoven na středu 15. dubna 2015. Byl navržen program  jednání a celý proces 

přípravy VH.  

 

Usnesení č. 4/2015  

VV Jihlavské unie sportu schválil návrh na svolání a přípravu 27. VH JUS, včetně navrženého 

programu a harmonogramu příprav VH.  

 

 Proces přizpůsobení stanov TJ, SK novému OZ 
 

 Členům VV JUS byl předložen k projednání materiál "Proces přizpůsobení stanov TJ, SK 

novému OZ". Byl navržen postup realizace tohoto procesu tak, aby TJ, SK měly k dispozici plný 

servis ze strany JUS. 

 

Usnesení č. 5/2015  
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VV Jihlavské unie sportu schválil návrh postupu přizpůsobení stanov TJ, SK novému OZ. Dále 

rozhodl, že sdruženým TJ, SK, které si splnily všechny povinnosti vůči JUS, bude tento servis 

poskytnut zdarma. Ostatním zájemcům z řad sdružených i nesdružených TJ, SK bude tato 

služba poskytována za úplatu (dle rozsahu poskytnutých služeb). 

 

 Příprava novelizace stanov JUS dle nového OZ 
 

 Členům VV JUS byla přednesena informace týkající se příprav novelizace stanov JUS dle 

nového OZ. Z ústředí jsme obdrželi "vzor" stanov OS ČUS, který je vodítkem k přípravě stanov JUS, 

neboť stanovy JUS nesmí být v rozporu s účelem a hlavní činností ČUS. 

 

Usnesení č. 6/2015  

VV Jihlavské unie sportu bere na vědomí informace o dosavadním postupu v přípravě 

novelizace stanov JUS dle nového OZ.  

 

 Analýza členské základny a pasportizace k 31.12.2014 a přechod na nový IS ČUS 

 

 Členové VV JUS byli informováni o ukončení sběru dat členské základny a 

pasportizace za rok 2014. V rámci procesu transparentnosti stavu členů jednotlivých TJ, SK a 

vlivem nastavení členských příspěvků došlo k "očistnému" procesu ve vykazovaném stavu 

členské základny TJ, SK. K 31.12.2014 sdružovala Jihlavská unie sportu 8 938 sportovců, z 

toho 5 005 dospělých a 3 933 mládeže. Ačkoli se jedná o nejnižší stav členské základny od 

roku 1990, můžeme s potěšením konstatovat, že podíl mládeže v průběhu sledovaných let 

výrazně neklesá. Pro rok 2015 bude opět k dispozici dotační zdroj z Kraje Vysočina na 

mládež, který je poskytován na mládež do věku 18 let. Dotace pro rok 2015 se tak vztahuje k 

datu narození 1997 a později. V této souvislosti jsme zaslali na Krajský úřad podklady 

vztahující se k 3 762 členům našich TJ, SK, na které bychom tuto dotaci mohli získat.  

 Byla provedena také aktualizace pasportů sportovních zařízení u 36 TJ, SK, 

vlastnících sportoviště. Údaje byly aktualizovány u 128 sportovišť. 

 ČUS se připravuje na přechod na nový informační systém, který bude zahrnovat stejné 

moduly jako stávající systéme, tzn. členskou základnu, pasportizaci sportovních zařízení a 

ekonomické výkazy TJ, SK. Předpokládaný termín přechodu na nový systém je v průběhu 

letních prázdnin. 

 

 Sportuj s námi 2015 

 

 Členové VV JUS byli seznámeni s akcemi Sportuj s námi 2015, které byly ústředím 

ČUS schváleny k finanční podpoře. V současnosti není výše podpory na jednotlivé akce 

známa. Kontakt s vybranými TJ, SK bude realizovat přímo ústředí ČUS. Pro první pololetí 

2015 byly vybrány tyto akce: 

18.4.2015 - TJ Růžená - MTB Okolo Zudova vrchu 

16.5.2015 - BK Jihlava - Začínáme s basketbalem 

29.5.2015 - SK Kamenice 1933 - Kamenická 15 

6.6.2015 - Jihlavská unie sportu - Badminton pro veřejnost 

 

 Informace z Komise pro sport Rady města Jihlava 

 

 Členové VV JUS byli seznámeni s průběhem jednání komise, která se uskutečnila 

28.1.2015. Jednání bylo zaměřeno na priority v oblasti sporu v návaznosti na stávající 

Koncepci sportu statutárního města Jihlava a stanovení okruhu podpory pro rok 2015 v 

návaznosti na rozpočet města. 

 
3. Diskuse, závěr a usnesení 

 

 Na Kraj Vysočina byla odeslána Závěrečná zpráva - vyúčtování dotace na mládež. 
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 V průběhu měsíce března se uskuteční jednání Revizní komise Jihlavské unie sportu. 

 Podána informace o pořádání dalšího ze série badmintonových turnajů pro amatéry dne 28.2.2015.  

 Připomenutí termínu vyhlášení ankety Nejlepší sportovec JUS 2014, které se uskuteční 19. března 

2015 v DKO od 18,00. Lístky je možné objednat na sekretariátu JUS. 

 Návrh na ocenění funkcionářů TJ, SK - byl prodiskutován předložený návrh s tím, že návrh bude 

odeslán na ústředí ČUS.  

 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 19. 2. 2015 Ing. Holub Vítězslav 

 

 


