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Zápis č. 2/2015 
ze schůze Výboru Jihlavské unie sportu 

 

 

 
 

 

1. Úvodní slovo předsedajícího a schválení programu jednání 

 

Předsedající v úvodu přivítal přítomné členy výboru na zasedání a všechny seznámil 

s programem jednání. Program jednání výboru JUS byl všemi přítomnými schválen v podobě, 

v jaké byl předložen předsedajícím.  

 

2. Zpráva ředitele Jihlavské unie sportu 

 Kontrola závěrů a usnesení 
 

Usnesení 1-6/2015 byla splněna. 

 

 Předání Čestného uznání ČUS Jindřichu Skočdopole 

 

Dle programu jednání mělo dojít k předání Čestného uznání ČUS za významný a výjimečný 

přínos k rozvoji sportu u příležitosti významného životního jubilea člena výboru Jindřicha 

Skočdopole. Vzhledem k tomu, že mu pracovní povinnosti na poslední chvíli nedovolily se 

jednání zúčastnit, bylo rozhodnuto, že mu Čestné uznání bude předáno v náhradním termínu dle 

dohody s oceněným. 

 

 Aktuální informace z činnosti ČUS 

 

Předseda JUS podal informace o administraci programů MŠMT směrem k TJ, SK, které bude 

jihlavské servisní centrum sportu vykonávat v roce 2015. V současné chvíli bude administrovat 

program IV - údržba a provoz jak pro TJ, SK, které požádaly a obdrží dotace prostřednictvím 

Datum konání:   11. června 2015 v 9,00 hod., ukončení v 10,25 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 31.5.2015 

2. Návrh na rozdělení dotace z Kraje 

Vysočina na mládež - sportovní akce TJ, 

SK ve výši 15 047,- Kč. 

3. Dotace MŠMT pro TJ, SK program IV. - 

provoz a údržba 

4. Přehled plnění povinností TJ, SK vůči 

JUS k dělení finančních prostředků 

5. Výpis JUS ze spolkového rejstříku 

 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení 

programu jednání 

2. Zpráva ředitele Jihlavské unie sportu  

 Kontrola usnesení  

 Předání Čestného uznání ČUS Jindřichu 

Skočdopole 

 Aktuální informace z činnosti ČUS 

 Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 Plnění usnesení 27. VH JUS 

 Návrh na rozdělení dotace Kraje Vysočina na 

mládež - 2. část 

 Proces přizpůsobení stanov TJ, SK novému OZ 

 Nový informační systém ČUS 

 Informace z jednání Komise pro sport Rady 

města Jihlava 

 Provozní informace 

3. Diskuse, závěr a usnesení 
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ČUS, tak prostřednictvím FAČR. Celkem se jedná o 18 TJ, SK, které obdrží dotace v souhrnné 

výši 540 966,- Kč. 

 

Dále byli členové výboru informováni o dotacích nového státního příspěvku pro TJ, SK  z 

programu III MŠMT, o kterých se stále jedná. V současnosti jsou jednání pozdržena vzhledem ke 

změně ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Předseda ČUS Miroslav Jansta usiluje o naplnění 

ministrem naplněných závazků vůči nejnižším článkům, ale zatím není znám uvažovaný objem 

rozdělované podpory žadatelům ani způsob dělení. Představitelé ČUS věří, že dojde k naplnění 

slibů a v rozpočtu MŠMT se najde v letošním roce dostatek financí ke spuštění tohoto programu.  

 

Další informací byla realizace projektu ČUS - Sportuj s námi a návrh přidělení dotací na sportovní 

akce mládeže z ČUS. V prvním pololetí roku 2015 budou podpořeny (po schválení VV ČUS) tyto 

akce z okresu Jihlava  MTB Okolo Zudova vrchu (11.4.2015  8 tis. Kč), Začínáme s basketbalem 

(16.5.2015 10 tis. Kč), Kamenická 15 (29.5.2015 7 tis. Kč), Turnaj v minivolejbale Dobronín 

(14.6.2015 7 tis. Kč). 

 

 Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 

Členové výboru byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS za prvních pět měsíců roku 2015. 

Podrobně byly prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky od 

plánu. V oblasti výnosů bylo získáno 51,91 % plánovaných příjmů a náklady jsou čerpány ve výši 

41.3 % plánu. Na návrh ředitele JUS byla schválena odměna ekonomické referentce Monice 

Němcové. 
 

 Plnění usnesení 27. VH JUS 

 

Členům výboru JUS byla předložena informace ohledně plnění usnesení 27. VH JUS. Zápis 

nových stanov JUS do veřejného rejstříku proběhl dne 3.6.2015, včetně zápisu statutárního a 

kontrolního orgánu.        SPLNĚNO 

Zatím není zapsán název s doplněním z.s.      PROBÍHÁ 

Po zápisu stanov do veřejného rejstříku proběhlo rozeslání nových přihlášek o členství v JUS, 

nutných pro aktualizaci členství v JUS. Termín pro podání přihlášek TJ, SK o členství v JUS je do 

19.6.2015.         SPLNĚNO 

V souladu s usnesením č. 1/4 rozdělit finanční prostředky z dotace Kraje Vysočina na mládež - 2. 

část - viz následující bod jednání výboru.     SPLNĚNO 

 

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

 
Dle rozhodnutí 27. VH JUS byla rozdělena dotace Kraje Vysočina dle návrhu uvedeného 

v materiálu pro jednání 27. VH JUS. Výboru byl předložen materiál shrnující plnění povinností 

TJ, SK ve vztahu k dělení finančních prostředků v roce 2015 (viz usnesení VH JUS č. 1/7). Na 

tomto základě nebyl přiznán finanční příspěvek TJ Rosa club Jihlava ve výši 110,- Kč a  

TJ Tesla Jihlava ve výši 220,- Kč (celkem 330,- Kč). Tato částka byla převedena k částce 14 717,- 

Kč (viz usnesení VH) tj. celkem 15 047,- Kč, které budou rozděleny ve prospěch TJ, SK, které 

pořádají sportovní akce pro mládež. V této souvislosti přijal výbor JUS následující usnesení: 

  

Usnesení č. 7/2015 

 

Rozdělení dotace Kraje Vysočina na mládež – 2. část 

1. SK Kamenice 1933 2 000,- Kč 

2. KVL Slavoj Kostelec  2 000,- Kč 

3. TJ Sokol Stonařov 2 500,- Kč 

4. TJ Podyjí Černíč 2 500,- Kč 

5. MASPV Mrákotín 1 000,- Kč 

6. TJ Sapeli Polná 1 000,- Kč 

7. TJ Kozlov 1 047,- Kč 

8. Běžec Vysočiny 3 000,- Kč 

Celkem 15 047,- Kč 
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 Příspěvek z KO ČUS Kraje Vysočina 

 
JUS obdržel z KO ČUS Kraje Vysočina finanční příspěvek ve výši 7 700,- Kč. Výbor JUS rozhodl 

o využití těchto finančních prostředků na nákup cen pro akce ČUS - Sportuj s námi. 

 
Usnesení č. 8/2015  

Výbor Jihlavské unie sportu schválil nákup cen pro akce Sportuj s námi ve výši 7 700,- Kč, 

které budou sloužit k odměnám v rámci projektu ČUS - Sportuj s námi.  

 

 Proces přizpůsobení stanov TJ, SK novému OZ 

 

Členové výboru JUS byli seznámeni s průběhem procesu přizpůsobení stanov TJ, SK novému OZ. 

Bylo konstatováno, že přijaté řešení a realizace prostřednictvím pověřeného pracovníka JUS, který 

se TJ, SK věnuje individuálně, přináší pro TJ, SK patřičný servis. Celý proces pokračuje dle 

stanoveného časového harmonogramu. 

 

 Nový informační systém ČUS 

 

Členové výboru JUS byli seznámeni s připravovaným IS ČUS. TJ, SK bude zřízen přistup do 

příslušné verze nového IS. Nový IS ČUS by měl být spuštěn do konce června pro pracovníky OS 

ČUS, kteří následně "proškolí" zástupce TJ, SK. 

 

 Informace z Komise pro sport Rady města Jihlava 

 
Členové výboru JUS byli seznámeni s průběhem jednání komise, které se uskutečnily od minulého 

jednání výboru. Jednání bylo zaměřeno na tvorbu Koncepce sportu statutárního města Jihlava. 

 
3. Diskuse, závěr a usnesení 

 

 Členové výboru byli informováni o přípravách na malování kanceláří JUS. Malování bude 

probíhat v termínu od 24.6 do 30.6. 2015. V tomto období bude pracoviště JUS uzavřeno. Dále 

byli členové výboru informování o úpravách pracovní doby v průběhu prázdninového provozu v 

budově SMJ na bazéně.  

 V průběhu měsíce června se uskuteční jednání s Koordinačním uskupením NNO Kraje Vysočina 

(19.6.2015) a Místní organizací Svazu důchodců ohledně uspořádání Sportovních her seniorů na 

podzim roku 2015. 

 Informace ze semináře "Dobrovolnictví", který pořádal Koordinační uskupení NNO Kraje 

Vysočina - 8.6.2015. 

 Informace o zavedení "Zabezpečené sekce pro TJ, SK" na webových stránkách. 

 Podána informace o odkladu akce ČUS - Sportuj s námi, kterou pořádá JUS - Badminton pro 

veřejnost, která se měla uskutečnit 6.6.2015 a její přesun na 19.9.2015. 

 Informace M. Háje k problematice koncepce sportu města Jihlavy. Dále informoval o změně 

statutárních orgánů BK Jihlava. 

 Další diskuse byla vedena k jednotlivým bodům jednání. 

 

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

výboru JUS bude dohodnut dle aktuální potřeby. 

  

 

 

 

Zapsal dne 11. 6. 2015 Ing. Holub Vítězslav 

 

 


