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Zápis č. 1/2016 
ze schůze Výboru Jihlavské unie sportu, z. s. 

 

 

 
 

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 11-17/2015 byla splněna. 

 

 Aktuální informace z činnosti ČUS 

 

- 30. ledna 2016 proběhla VH ČUS v Nymburce, 32. valná hromada České unie sportu v 

Nymburce zvolila nové vedení do dalšího čtyřletého funkčního období. Do VV ČUS byl 

zvolen také ing. Holub Vítězslav.  

VH odsouhlasila směnu pozemků v lyžařském areálu Zadov, kdy ČUS vymění s obcí Stachy 

pozemky, které umožní ČUS jako vlastníkovi pokračovat v zahájeném rozvoji lyžařského 

areálu a obci zase lépe pečovat o obecní infrastrukturu a sportovcům možnost zajistit rozvoj 

lyžařského areálu. 

Valná hromada také schválila směnu bytových jednotek ve vlastnictví ČUS v areálu 

Sportovního centra Nymburk. Rozsáhlá postupná rekonstrukce ve Sportovním centru 

Nymburk tím má zelenou pro další etapy.  

Ke strategickým rozhodnutím 32. valné hromady patřilo i projednání základních tezí k diskuzi 

o institucionálním zastoupení sportu v České republice - plán pro vznik Ministerstva sportu. 
  

Datum konání:   25. února 2016 v 8,30 hod., ukončení v 10,00 hod. 

Místo konání:   Jihlava, zasedací místnost Jihlavské unie sportu 

Předsedající:   Ing. Holub Vítězslav – předseda Jihlavské unie sportu 

Přítomni: Mgr. Havlík Jiří, Ing. Vítězslav Holub, Háj Martin, Ing. Doležal 

Josef, Skočdopole Jindřich 

Omluveni:    

Procentuální vyjádření: 100 %, Výbor byl usnášení schopný 

Předložené materiály: 
1. Hospodaření JUS k 31. 12. 2016 

2. Návrh rozpočtu JUS 2016 

3. Návrh nominací pro anketu "Nejlepší 

sportovec Jihlavska 2015" - rozesláno 

v předstihu 

4. Průběh přizpůsobení stanov TJ/SK 

novému OZ 
5. Návrh na svolání a příprava 28. VH 

JUS 
6. Analýza členské základny a 

pasportizace k 31.12.2015 
7. Přehled plnění členských povinností 

TJ, SK vůči JUS k 31.12. 2015 
8. Akce navržené do Sportuj s námi 

2016 

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 

 Vyhodnocení ankety "Nejlepší sportovec 

Jihlavska 2015" 

 Informace o realizaci přizpůsobení stanov TJ, 

SK novému OZ 

 Nový Informační systém ČUS - analýza členské 

základny a pasportizace k 31.12.2015 

 Návrh na svolání a příprava 28. VH JUS 

 Informace z jednání Komise pro sport Rady 

města Jihlavy 

 Schválené akce ČUS - Sportuj s námi 2016 

 Provozní informace 

3. Závěr a usnesení 
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- Byly podány informace z porady regionů, která se uskutečnila v gesci Jihlavské unie sportu, z. 

s. a Krajské organizace ČUS Kraje Vysočina. Na programu jednání byly především aktuální 

problémy TJ, SK – vyhlášené programy MŠMT pro rok 2016, harmonogram administrace 

programů Státní podpory sportu pro rok 2016. Jednalo se také o finančních objemech pro 

strukturu ČUS – pro Servisní centra sportu. 

 

- Informace z průběhu amatérských soutěží – Jihlavská amatérská badmintonová liga již má 

odehráno 200 utkání. Polenská badmintonová liga stagnovala díky nízkému počtu 

přihlášených, nicméně s DDM Polná byl dohodnut nový model ligy, který by měl do soutěže 

přilákat větší počet startujících. Jihlavská amatérská hokejová liga má za sebou základní část a 

nyní probíhají boje play-off. Jihlavská amatérská tenisová liga pro soutěžní ročník 2015 byla 

ukončena. Vítězství obhájil Michal Pešout. Ekonomické výsledky jednotlivých soutěží jsou 

předmětem samostatného bodu jednání Výboru JUS. 

 

- Informace o průběhu příprav Mezinárodní sportovní školy 2016 ve spolupráci s HC Dukla 

Jihlava, která se v tomto roce uskuteční ve Finsku. JUS usilovala o zapojení dalšího sportu do 

projektu - basketbalu. Z české strany byl zaznamenán zájem v kategorii U13. Po oslovení 

finského partnera bylo bohužel konstatováno, že finská strana nemůže do projektu basketbal 

zapojit, alespoň ne v roce 2016. Další prostor pro jednání je vytvořen. Další jednání se 

uskuteční při nejbližší návštěvě manažera finské strany pana Hannu Tyry v ČR v dubnu t.r. 

popř. ve Finsku v termínu konání Mezinárodní sportovní školy 2016 23.-30.7.2016. 

 

- KÚ Kraje Vysočina byla předána zpráva o využití dotace na podporu celoroční činnosti dětí a 

mládeže. Celkem se jednalo o dotaci ve výši 673 899,- Kč. Dotace byla rozdělena TJ, SK ve 

výši 180,- Kč na člena mládežnické kategorie. Dotace byla využita TJ a SK nejvíce na 

pronájmy sportovišť (28%), nákup sportovního materiálu (27%) a cestovné (21%). Ostatní 

náklady byly již minoritní - služby (13%), rozhodčí (6%) a ceny do soutěží (5%). Dotace byla 

rozdělena pro 3 615 členů. 

 

- Byly podány informace o sportovních grantových programech Kraje Vysočina – Jednorázové 

akce 2016 (1,2 mil. Kč), Sportoviště 2016 (3 mil. Kč), Sportujeme 2016 (1,8 mil. Kč). 

 

 Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 

- Členové Výboru JUS byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS v období do 31.12.2015. 

Podrobně byly prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky 

od plánu. V oblasti výnosů bylo získáno 109,53 % plánovaných příjmů a náklady byly 

čerpány ve výši 99,4 % plánu. Hospodaření JUS za rok 2015 tak skončilo mírným ziskem. 

 

- Členové Výboru JUS byli dále seznámeni s výsledky řádné inventarizace majetku JUS k 31. 

12. 2015. V této souvislosti bylo přijato následující usnesení: 

 

Usnesení č. 1/2016 

Výbor JUS bere na vědomí výsledky řádné inventarizace k 31. 12. 2015 účetní jednotky 

Jihlavské unie sportu, z. s. Informace bude předána v písemné podobě VH JUS. 

 

- Členové Výboru JUS 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 i v roce 2015 již žádné ze středisek ztrátu nevykázalo. 

 

- Členové Výboru JUS byli seznámeni s východisky pro sestavení rozpočtu a jeho návrhem pro 

rok 2016. Návrh rozpočtu je připraven jako vyrovnaný ve výši 997 500,- Kč. 

 

Usnesení č. 2/2016 

Výbor JUS vzal na vědomí čerpání rozpočtu za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 s tím, že 

oba dokumenty budou předloženy ke schválení Valné hromadě Jihlavské unie sportu, z. s. 
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 Anketa „Nejlepší sportovec Jihlavska 2015“ 

 

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

ankety „Nejlepší sportovec Jihlavska za rok 2015“. Hodnocení se provádělo bodovým 

systémem členů Výboru JUS. Bodové hodnocení: 1. místo – 3 body, 2. místo – 2 body, 3. 

místo – 1. bod. Po součtu bodů vzniklo následující pořadí sportovců: 

 
Usnesení č. 3/2016 

Výbor JUS se rozhodl vyhlásit nejlepší sportovce Jihlavska za rok 2015 v tomto pořadí: 

 1. místo – bude zveřejněno po vyhlášení ankety 

 2. místo – bude zveřejněno po vyhlášení ankety 

 3. místo – bude zveřejněno po vyhlášení ankety 

 

 Bez určení pořadí se dále umístili: bude zveřejněno po vyhlášení ankety 

 

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

2015 a to takto: 

 

Jihlavská amatérská hokejová liga:    Fresh - Link Bulls 

Jihlavská amatérská badmintonová liga: Vít Urbánek 

Jihlavská amatérská tenisová liga:  Michal Pešout 

 

 Proces přizpůsobení stanov TJ, SK novému OZ 

 

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

Celou agendu zajišťuje do konce února Tereza Ščerbanová a Výboru JUS předložila aktuální 

přehled TJ/SK o stavu realizace přizpůsobení stanov NOZ. Bohužel se stále v některých případech 

nedaří přesvědčit TJ, SK o aktuálnosti tohoto procesu. K datu 15. 2. 2016 má stanovy 

přizpůsobeno NOZ 49 % TJ, SK, 16 % TJ, SK tuto problematiku řeší a 34% TJ, SK stále tento 

proces nenastartovalo. 

 

 Návrh na svolání a přípravu 28. VH JUS 
 

 Členům Výboru JUS byl předložen k projednání materiál "Návrh na svolání a příprava 28. VH 

JUS". Termín VH zatím byl stanoven na 8. 6. 2016. Byl navržen program jednání a celý proces 

přípravy VH.  

 

Usnesení č. 4/2016  

Výbor Jihlavské unie sportu schválil návrh na svolání a přípravu 28. VH JUS, včetně 

navrženého programu a harmonogramu příprav VH.  

 

 Nový informační systém ČUS - analýza členské základny a pasportizace k 31.12.2015 
 

Členové Výboru JUS byli informováni o ukončení sběru dat členské základny a pasportizace 

za rok 2015. V roce 2015 byla data sbírána již v novém IS ČUS. Členskou základnu si 

všechny TJ, SK upravovaly samostatně. Pasport byl upravován centrálně JUS ve spolupráci s 

jednotlivými TJ, SK. Celý proces byl dokončen těsně před koncem roku 2015. V současné 

době probíhá revize uložených dat, neboť v průběhu prvního čtvrtletí by měla být spuštěna 

tzv. veřejná část IS ČUS. K 31.12.2015 sdružovala Jihlavská unie sportu, z. s. dle 

předběžných dat 8940 sportovců, z toho 4971 dospělých a 3969 mládeže. Ačkoli se jedná o 

druhý nejnižší stav členské základny od roku 1990, můžeme konstatovat, že podíl mládeže v 

průběhu sledovaných let výrazně neklesá. Pro rok 2016 bude opět k dispozici dotační zdroj z 

Kraje Vysočina na mládež, který je poskytován na mládež do věku 18 let. Dotace pro rok 

2016 se tak vztahuje k datu narození 1998 a později. V této souvislosti jsme zaslali na 

Krajský úřad podklady vztahující se k 3 834 členům našich TJ, SK, na které bychom tuto 

dotaci mohli získat. 
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 Informace z Komise pro sport Rady města Jihlava 

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

jednání výboru. Rada města dne 17.12.2015 svým usnesením č. 1365/15-RM přijela Koncepci 

podpory sportovních a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy. V rámci tohoto 

dokumentu je možnost podpory ze strany města i našeho SCS. V této souvislosti byla podána 

žádost na podporu jihlavského SCS z rozpočtu města Jihlavy. Tato žádost byla v komisi 

projednána dne 24.2.2015. 

 

 Informace k projektu ČUS Sportuj s námi 2016  

 

Do projektu pro rok 2016 se přihlásilo 13 pořadatelů sportovních akcí. VV ČUS na svém 

prosincovém zasedání vybral z našeho okresu 7 akcí, které budou v rámci tohoto projektu 

podpořeny. Jedná se o akce: 

TJ Velký Beranov 1975,z.s. – Hurá na hřiště, TJ Sapeli Polná – Mankovo sportovní odpoledne, 

SK Kamenice 1933 – Kamenická 15, Běžec Vysočiny o.s. – Memoriál Jiřího Šmrhy, SK Telč - 

Velikonoční turnaj ve stolním tenise o "Přeborníka města Telče" - 31. ročník a Vánoční turnaj ve 

stolním tenise o "Přeborníka města Telče" - 32. ročník, a poslední podpořenou akcí je nově 

vzniklá akce Zdravý florbal 2016, který organizuje Florbalová škola Jihlava. 

 
3. Diskuse, závěr a usnesení 

 

 Podána informace o otevření nového zimního stadionu v Telči. 

 Byly projednány personální otázky JUS – schválena úprava náplně práce a mzdového výměru 

ekonomické referentky. 

 V průběhu měsíce března se uskuteční jednání Kontrolní komise Jihlavské unie sportu, z. s. 

 Připomenutí termínu vyhlášení ankety Nejlepší sportovec JUS 2015, které se uskuteční 17. března 

2016 v DKO od 18,00. Lístky je možné objednat na sekretariátu JUS. 

 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 25. 2. 2016 Ing. Holub Vítězslav 

 

 


