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Zápis č.4 /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.  

V úvodu jednání bylo předáno Mgr. Jiřímu Havlíkovi Čestné uznání ČUS za významný a výjimečný 

přínos k rozvoji sportu a věcný dar u příležitosti významného životního jubilea. 

 

 Kontrola závěrů a usnesení 
Usnesení 9-12/2016 byla splněna 

 

2. Aktuální informace z činnosti JUS 

 Programy MŠMT 2017 

 Investice 2017 - informace zveřejněny na webových stránkách JUS. 

 Program IV. MŠMT - údržba a provoz sportovních zařízení 

o Prostřednictvím ČUS požádaly 2 TJ, SK, prostřednictvím FAČR 13 TJ, SK. 

o Vyúčtování 2016 podaly všichni příjemci dotace 

 Program VIII. MŠMT - organizace sportu v SK, TJ 

o JUS uskutečnil ve spolupráci s Magistrátem města Jihlava 14.11.2016 seminář 

pro TJ, SK. Kromě tohoto semináře spolupracovala JUS přímo s TJ, SK při 

konkrétních podávání žádostí. Termín byl ze strany MŠMT prodloužen do 

15.12.2016. 

 Pojištění TJ, SK 

Opětovně byla předložena nabídka ČUS na pojištění majetku a odpovědnosti TJ, SK. Navíc 

byla předložena nabídka na pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů spolků. 

Podrobnosti k této problematice budou ještě  TJ, SK rozeslány v prosincové informaci.   
 

 Informace z Komise pro sport Rady města Jihlavy 

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

jednání výboru. Na posledním jednání Komise dne 8. 12. 2016 byla diskutována situace po změně 

koaličních partnerů ve vedení města. 

Datum konání:   14. prosince 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: Ing. Vítězslav Holub, Háj Martin, Ing. Doležal Josef,  Skočdopole 

Jindřich, Mgr. Havlík Jiří 

Omluveni:   

Procentuální vyjádření: 100 %, Výbor byl usnášení schopný 

Předložené materiály: 
1. Hospodaření JUS k 30.11.2016 

2. Přehled nahlášených akcí ČUS - 

Sportuj s námi 2017 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení programu jednání 

 Kontrola usnesení  

2. Aktuální informace z činnosti JUS 

 Programy MŠMT 2017 

 Pojištění TJ, SK 

 Informace z jednání Komise pro sport Rady města Jihlavy 

3. Ekonomika Jihlavské unie sportu 

4. Anketa "Nejlepší sportovec Jihlavska 2016" 

5. Závěr a usnesení 
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 Ostatní 

- jednání Komise pro podporu činnosti SK/TJ (metodika pro TJ, SK k programům MŠMT na rok 2017, 

analýza celorepublikového dotazníkového šetření OS ČUS, příprava licenčních řízení pro OS ČUS, 

které by mělo rozlišit rozsah a kvalitu poskytovaných služeb SCS) 

- Projekt ČUS – Sportuj s námi, přehled zařazených akcí pro rok 2017 (viz předložené materiály). 

- Členové výboru JUS byli informováni o úpravách pracovní doby v období vánoc a nového roku a 

provozu v budově SMJ na bazéně a o čerpání řádných dovolených. 

- informace o přípravách výstavby baseballového hřiště 

 

3. Ekonomika Jihlavské unie sportu 

- Členové Výboru JUS byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS v období do 12.12. 2016. 

Podrobně byly prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky od plánu. 

V oblasti výnosů bylo získáno102,94 % plánovaných příjmů a náklady byly čerpány ve výši 93,46 % 

plánu. 

 

- Členové výboru byli dále seznámeni s přípravou řádné inventarizace majetku JUS k 31. 12. 2016. 

V této souvislosti bylo přijato následující usnesení: 

 

Usnesení č. 13/2016 

Výbor JUS vydává příkaz k provedení řádné inventarizace k 31. 12. 2016. K tomuto účelu 

jmenuje tuto inventarizační komisi: 

Předseda:  Martin Háj 

Členové: Ing. Vítězslav Holub, Monika Němcová 

 

- Členové výboru byli dále seznámeni s východisky pro sestavení rozpočtu na rok 2017. V současnosti 

není, vzhledem k nejasnosti především v oblasti příjmů, možné připravit návrh rozpočtu pro rok 2017. 

Do rozpočtu zasáhnou připravované licence SCS, které ČUS bude od roku 2017 spouštět a především 

skutečnost související s ukončením loterií v Jihlavě, čímž zřejmě JUS přijde o výrazný dotační zdroj, 

který pomáhal financovat servis pro TJ, SK a jejich dobrovolné funkcionáře. První čtvrtletí roku 2017 

by mělo být finančně kryto úsporami předchozích let. Pro financování roku 2017 přijal VV JUS 

následující usnesení: 

 

Usnesení č. 14/2016 

Výbor JUS vzal na vědomí informace o přípravě rozpočtu JUS na rok 2017. 

 

Usnesení č. 15/2016 

Výbor JUS schválil rozpočtové provizorium pro rok 2017. Do schválení rozpočtu VH bude 

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

rozpočtu roku 2016. 

 

4. Anketa "Nejlepší sportovec Jihlavska 2016" 

Členové výboru JUS byli seznámeni s návrhem a harmonogramem příprav pro vyhlášení anket o 

Nejlepšího sportovce Jihlavska 2016. Termín vyhlášení ankety byl oproti předpokladu změněn a 

vyhlášení bude probíhat ve středu 5.4.2017. 

 
5. Diskuse, závěr a usnesení 

 Další diskuse byla vedena k jednotlivým bodům jednání. 

 Termín dalšího jednání výboru JUS bude dohodnut dle aktuální potřeby. 

  

 

Zapsal dne 14. 12. 2016  Ing. Holub Vítězslav 

 

 


