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Zápis č. 2/2016 
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 1-4/2016 byla splněna. 

 

 Aktuální informace z činnosti ČUS 

 

- jednání Komise ČUS pro financování sportu (programy MŠMT rok 2016 pro TJ, SK, svazy i pro 

OS a KO ČUS, program VIII. - pro sportovní subjekty v Kraji Vysočina bylo rozesláno téměř 13 
mil. Kč.), výhled podpory sportu ze státu je pro rok 2017 6 mld. Kč, z toho na program VIII. by 

měla být vyčleněna 1 mld. Kč. Naše sdružené subjekty získaly z dotace MŠMT VIII. přes 2 mil. 

Kč (viz tabulka). 

 

SK - TJ Dotace 

Basketbalový klub Jihlava z. s.       169 000 Kč  

DUKLA Jihlava - mládež, z.s.       330 000 Kč  

Florbalová škola Jihlava, o.s.       201 000 Kč  

Datum konání:   3. června 2016 v 8,30 hod., ukončení v 9,50 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  

Omluveni:  Skočdopole Jindřich 

Procentuální vyjádření: 80 %, Výbor byl usnášení schopný 

Předložené materiály: 
1. Hospodaření JUS k 30.5.2016 

2. Materiál pro jednání VH JUS 

2016 

3. Přihlášky TJ, SK - Pteam sport, z. 

s., Horolezecký klub Telč, z. s. 

4. 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 
3. Ekonomika Jihlavské unie sportu 
4. Příprava řádné VH JUS 

 Materiály pro jednání VH JUS 

 Informace o realizaci přizpůsobení stanov TJ, SK novému 

OZ 

 Nový Informační systém ČUS - analýza členské základny 

a pasportizace k 31.12.2015 

 Návrhy na rozdělení finančních prostředků pro TJ, SK v 

roce 2016 

 Návrh na stanovení členských příspěvků TJ, SK 

 Splnění členských povinností TJ, SK 

 Informace z jednání Komise pro sport Rady města Jihlavy 

5. Přijetí nových TJ, SK - Pteam sport, z. s., Horolezecký klub 
Telč, z. s., Horolezecký klub Jihlava, z. s. 

6. Schválené akce ČUS - Sportuj s námi 2016 
7. Provozní informace 

8. Závěr a usnesení 
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SK - TJ Dotace 

Jihlavský plavecký klub AXIS       264 000 Kč  

Kuželkářský klub PSJ Jihlava         31 000 Kč  

SK Telč       163 000 Kč  

Sportovní klub OK Jihlava, z.s.         48 000 Kč  

Tělovýchovná jednota Podyjí Černíč z.s.         50 000 Kč  

Tělovýchovná jednota Slavoj Třešť, z.s.         70 000 Kč  

TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek       145 000 Kč  

TJ Družstevník Velký Beranov, o.s.         95 000 Kč  

 Atletika Jihlava       201 000 Kč  

Jezdecký klub Třešť, z.s.         27 000 Kč  

Školní sportovní klub Demlova Jihlava,o.s.          82 000 Kč  

Tělovýchovná jednota Jiskra Dobronín, občanské sdružení         74 000 Kč  

Sportovní klub Jihlava, o.s.       415 000 Kč  

 Celkem sdružené subjekty v JUS     2 365 000 Kč  

 
- jednání Komise pro podporu činnosti SK/TJ (dělení programu IV. MŠMT 2016 - provoz a údržba, 

klíče dělení + doplnění údajů pro rozdělení neinvestiční dotace ze strany TJ, SK, které zajišťují OS 

ČUS, z žádostí ČUS vyřazeno celkem 101 TJ, SK pro nesplnění výběru členských příspěvků) 

- VH ČUS 23.4.2016 - VH se konala za účasti premiéra ČR Bohuslava Sobotky a ministryně školství 
Kateřiny Valachové. VH přijala technickou novelu Stanov ČUS, rozhodla o prodeji majetku - 

Sokolovny - Kostelec na Hané, schválila plán rozvoje ČUS do roku 2020. 

- republikové porady KO a OS ČUS - 12.4.2016 
- semináře OS ČUS Kraje Vysočina týkající se auditu 2015 administrovaných dotací - 27.4.2016 

- příprava zákona o podpoře sportu - v dubnu byla ve třetím čtení schválena novela zákona o podpoře 

sportu. Novela má za cíl zvýšit transparentnost poskytování podpory sportu z veřejných prostředků. 
Podstatným prvkem navrhované právní úpravy je strategické řízení podpory sportu, jak na celostátní, 

tak i na úrovni samospráv. Novelou zákona se zřizuje také rejstřík sportovních organizací, který bude 

sloužit jako zdroj informací pro nastavení politiky státní podpory v oblasti sportu. 

- 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 – ukončení soutěžních  ročníků 2015-2016 Jihlavská 

amatérská badmintonová liga - vítězství obhájil Vít Urbánek. Skončila také Jihlavská amatérská 

hokejová liga, ve které zvítězil tým Bears Jihlava. 2.6.2016 proběhlo slavnostní ukončení, včetně 
předání ocenění nejlepším týmům a hráčům soutěže. V letošním roce se rozjela velmi dobře Polenská 

badmintonová liga díky novému hernímu systému. Do soutěže se zapojilo již téměř 20 sportovců. 

Stejně tak tenisová liga se rozjela velmi dobře s již téměř dvacítkou amatérských tenistů 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. Mezinárodní sportovní školy ve Finsku v termínu 23.-
30.7.2016 se zúčastní ing. Holub Vítězslav. 

- jednání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina - pro rok 2016 rozdělena pro VK dotace ve výši 4 mil. 

Kč, dle vykázané členské základny sportovních organizací.Tato dotace byla navýšena o 3 987 290,- 

Kč z daru ČOV. Celková částka k rozdělení do TJ, SK na celoroční sportování dětí a mládeže tak činí 
téměř 8 mil. Kč. Z toho pro TJ, SK sdružené v JUS připadla podpora ve výši 857 282,- Kč. Klíč dělení 

je předmětem jednání VH JUS 8.6.2016. 

 

3. Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 

- Členové Výboru JUS byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS v období do 30.5.2016. Podrobně 
byly prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky od plánu. V oblasti 

výnosů bylo získáno 61,28 % plánovaných příjmů a náklady byly čerpány ve výši 41,16 % plánu. 

- Členové Výboru JUS byli dále seznámeni s výhledem financování roku 2016. 
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- Členové Výboru JUS byli dále seznámeni s ekonomickými výsledky projektů JUS - amatérských 

soutěží za jednotlivé soutěžní ročníky. Byly okomentovány rozdíly mezi účetními výsledky 

kalendářního roku a soutěžního ročníku. Účetní výsledky kalendářního roku jsou součástí materiálů 
pro jednání VH dne 8.6.2016. 

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

pro rok 2016. Návrh rozpočtu je připraven pro jednání VH dne 8.6.2016. 

- Členové výboru byli seznámeni se závěry jednání Kontrolní komise JUS ze dne 3.5.2016.  
- Výbor projednal úpravu a doplnění vnitřní směrnice JUS č. 3/2013 

 

Usnesení č. 5/2016 

Výbor JUS schvaluje úpravu směrnice 3/2013, která upravuje tvorbu a použití Sociálního fondu. 

Směrnice bude nově evidována pod značkou 3/2013/2016. Výbor JUS zároveň potvrzuje platnost 

stávajících vnitřních směrnic 1-8/2013 a 9/2014 

 

4. Příprava řádné VH JUS dne 8.6.2016 

 
- Materiály pro jednání VH JUS - výboru JUS byl předložen ke schválení materiál pro jednání VH JUS. 

Diskutovány byly především otázky výběru členských příspěvků TJ, SK vůči JUS ve vazbě na splnění 

členských povinností TJ, SK. Výsledkem projednání bylo doplnění materiálu a odsouhlasení 

konečného znění: 
 

Usnesení č. 6/2016  

Výbor Jihlavské unie sportu schválil konečné znění materiálu pro jednání VH JUS dne 8.6.2016. 

Materiál bude zaslán v předstihu v elektronické podobě sdruženým TJ, SK, dále bude dostupný 

na webových stránkách JUS v "zabezpečené sekci" a v písemné podobě bude předložen 

delegátům VH přímo na jednání VH dne 8.6.2016.  

 
- Informace o realizaci přizpůsobení stanov TJ, SK novému OZ - výbor byl seznámen s výsledky zápisu 

změn stanov do spolkového rejstříku. Výsledek je součástí materiálů pro jednání VH dne 8.6.2016. 

- Nový Informační systém ČUS - analýza členské základny a pasportizace k 31.12.2015. Tyto materiály 
jsou předmětem materiálu pro jednání VH. Z hlediska plnění IS ČUS daty pasportizace sportovních 

zařízení, byl IS ČUS představen i zástupcům města Jihlavy, s nabídnutím možností využít tento 

systém i pro městská sportoviště. 

- Návrhy na rozdělení finančních prostředků pro TJ, SK v roce 2016 - byl stanoven návrh klíče pro 
rozdělení finančních prostředků z Kraje Vysočina pro TJ, SK. Návrh klíče bude předložen pro jednání 

VH JUS dne 8.6.2016. 

- Návrh na stanovení členských příspěvků TJ, SK - návrh výboru JUS pro jednání VH JUS je ve výši 
30,- Kč na dospělého člena a 10,- Kč na člena do 18 let. 

- Problematika splnění členských povinností TJ, SK - výbor JUS navrhuje pro jednání VH JUS stejný 

princip posuzování jako v minulých letech, tj. TJ, SK, které nesplní administrativně - ekonomické 

povinnosti vůči Jihlavské unii sportu anebo se bez omluvy nezúčastní jednání valné hromady 

Jihlavské unie sportu, neobdrží dotace z žádných zdrojů. 

- Pro jednání VH bude zajištěno občerstvení - chlebíček nebo bageta + 1 ks vody na osobu. 
 

5. Informace z Komise pro sport Rady města Jihlavy 

 
Členové výboru JUS byli seznámeni s průběhem jednání komise, které se uskutečnily od minulého 
jednání výboru. Zastupitelstvo města dne 12.4.2016 schválilo svým usnesením č. 83/16-ZM dotaci ve 

prospěch JUS ve výši 460 tis. Kč. 

 

6. Žádost o členství v Jihlavské unii sportu 

 

Výbor JUS projednal žádosti Pteam sport, z. s., Horolezecký klub Telč, z. s. a Horolezecký klub 

Jihlava, z. s. o členství v Jihlavské unii sportu. Výbor JUS přijal v této souvislosti následující usnesení: 

 

Usnesení č. 7/2016  

Výbor Jihlavské unie sportu vyhověl žádosti Pteam sport z. s., Horolezecký klub Telč, z. s. a 

Horolezecký klub Jihlava, z. s. o přijetí za člena Jihlavské unie sportu od 1.7.2016. 
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7. Informace k projektu ČUS Sportuj s námi 2016  

 

- do akcí se zapojily i SK/TJ z JUS - viz přehled žádostí a výše jejich podpory ze strany ČUS. 
 

Název akce Datum Dotace 

Velikonoční turnaj ve stolním tenise o "Přeborníka města Telče" (31. ročník) 9.4.2016 7 000 Kč  

Kamenická 15 - SK Kamenice 1933, z. s. 27.5.2016 8 000 Kč  

Hurá na hřiště - Velký Beranov 1975, z. s. 23.7.2016 8 000 Kč  

SAPELI CUP - TJ Sapeli Polná, z. s. 23.7.2016 10 000 Kč  

Zdravý florbal 2016 - Florbalová škola, z. s. 31.8.2016 10 000 Kč  

Memoriál Jiřího Šmrhy - Běžec Vysočiny, z. s. 21.10.2016 8 000 Kč  

Vánoční turnaj ve stolním tenise o "Přeborníka města Telče" (32. ročník) 30.12.2016 7 000 Kč  

Celkem přidělená dotace   58 000 Kč  

 

8. Provozní informace 
 

- Členové výboru JUS byli informováni o úpravách pracovní doby v průběhu prázdninového provozu v 

budově SMJ na bazéně a o čerpání řádných dovolených. Úřední hodiny prázdninového provozu: 
 

Pondělí 8,00 - 11,00 11,45 - 15,00 

Úterý 8,00 - 11,00 11,45 - 13,00 
Středa 8,00 - 11,00 11,45 - 15,00 

Čtvrtek 8,00 - 11,00 11,45 - 13,00 

Pátek 8,00 - 11,00 11,45 - 13,00 

 

9. Diskuse, závěr a usnesení 

 

 Výboru byl předložen návrh na ocenění funkcionářů za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu v 

okrese Jihlava. Výbor se usnesl na tomto: 

 

Usnesení č. 8/2016  

Výbor Jihlavské unie sportu v souladu s vnitřním předpisem č. 9/2014 uděluje "Plaketu 

JUS" paní Věře Podhorské za zvlášť významnou činnost a práci pro sportovní prostředí. 

Ocenění bude předáno na jednání VH JUS 8.6.2016. Součástí ocenění bude i věcný dar a 

květina. 

 

 Výbor projednával problematiku galavečera Sportovec Jihlavska, především problematiky 

vyhlašovaných anket. Členové výboru se shodli, že je třeba připravit nový model anket, který by 

oživil současnou podobu vyhlašování. Zároveň navrhl zrušit vyhlašování ankety amatérských 

sportovců, která měla za cíl zviditelnění amatérského sportu veřejnosti. Záměr nebyl naplněn 
především z důvodu neochoty účasti vítězů na slavnostním vyhlašování, tudíž nebylo komu 

ocenění předat. Bylo dohodnuto, že se k této problematice výbor vrátí na svých dalších jednáních.  

 Další diskuse byla vedena k jednotlivým bodům jednání. 

 

V závěru předsedající poděkoval všem přítomným za účast na jednání. Poděkoval také za 
dosavadní činnost celému výboru JUS i celé Kontrolní komisi za práci v uplynulém volebním období. 

Termín dalšího jednání výboru JUS bude dohodnut dle aktuální potřeby. 

  
 

Zapsal dne 3. 6. 2016 Ing. Holub Vítězslav 

 
 


