Zápis č. 2/2018
ze schůze Výboru Jihlavské unie sportu, z. s.
Datum konání:
Místo konání:
Předsedající:
Přítomni:

27. dubna 2018 v 7,30 hod., ukončení v 8,50 hod.
Jihlava, zasedací místnost Jihlavské unie sportu
Ing. Holub Vítězslav – předseda Jihlavské unie sportu
Mgr. Havlík Jiří, Ing. Vítězslav Holub, Háj Martin, Skočdopole
Jindřich, Ing. Doležal Josef

Omluveni:
Procentuální vyjádření:

100 %, Výbor byl usnášení schopný

Program:
1.
2.

3.
4.
5.

Úvodní slovo předsedajícího, schválení programu jednání

Kontrola usnesení
Aktuální informace z činnosti JUS

Příprava 30. VH JUS

Informace z jednání Komise pro sport Rady města Jihlavy
Ekonomika Jihlavské unie sportu
Provozní informace
Diskuse, závěr a usnesení

Předložené materiály:
1.
2.
3.

Hospodaření JUS k 27.4.2018
Zápis 29 schůze Komise pro sport,
tělovýchovu a volný čas RM Jihlavy
Zápis z jednání Kontrolní komise
Jihlavské unie sportu ze dne
18.4.2018

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- 5/2018 byla splněna. K usnesení č. 2/2018 - případná podpora akcí, které nebyly
vybrány do celorepublikového kalendáře ČUS Sportuj s námi 2018 bude řešena ve 2. polovině
roku 2018, po vyhodnocení ekonomiky JUS.


Aktuální informace z činnosti JUS

- hodnocení průběhu Ankety o Nejlepšího sportovce Jihlavska 2018. Výbor JUS projednal připomínky
k vyhlášení ankety, které vznesla Komise pro sport, tělovýchovu a volný čas Rady města Jihlavy dne
11.4.2018. V diskusi bylo dohodnuto, že příští ročník ankety by mohl být rozšířen o další kategorie,
např. sportovní osobnost okresu Jihlava, nejlepší kolektiv a nejlepší trenér. Po celý rok budou
monitorovány výsledky sportovců, které by mohly být do jednotlivých kategorií zařazeni.
- Valná hromada ČUS 6.3.2018 - změna stanov ČUS pro založení pobočných spolků Servisní centra
sportu ČUS - byly objasněny důvody změny stanov ČUS a byly podány informace ohledně realizace
založení těchto pobočných spolků.
- V rámci 1. fáze procesu pobočných spolků byly požádány Krajské a okresní organizace ČUS o
součinnost při provádění výběrového řízení na funkci předsedů jednotlivých SCS ČUS. V této
souvislosti Krajská rada KO ČUS Vysočina na svém zasedání dne 23.4.2018 odsouhlasila návrh, aby v
1. fázi tohoto procesu byl do funkce předsedy jednotlivých SCS ČUS navržen krajský referent ing.
Holub Vítězslav. V rámci příprav na založení pobočného spolku SCS ČUS Jihlava, bude sídlem stejná
adresa, jako sídlo Jihlavské unie sportu. V této souvislosti přijal výbor JUS následující usnesení:
Usnesení č. 6/2018
Výbor Jihlavské unie sportu pověřil ing. Vítězslava Holuba zajištěním sídla pro nově vznikající
pobočný spolek na stejné adrese jako je sídlo Jihlavské unie sportu.
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-

GDPR - sdruženým subjektům byl rozeslána první informace, týkající se získání souhlasu se
zpracováním údajů v rámci TJ, SK. Dále byli členové výboru JUS informováni o připravovaném
rejstříku sportovců, které bude provozovat MŠMT. Další informace budou následovat. Problematika
GDPR bude dále řešena na VH JUS dne 16.5.2018.

-

zapojení JUS do příprav nového koncepčního materiálu - Strategie sportu ve městě Jihlava, který
statutární město Jihlava připravuje. Tento materiál je průběžně konzultován na jednáních
Strategického týmu statutárního města Jihlavy. Poslední zasedání prověhlo 3.4.2018, kde byla
projednávána návrhová část Plánu rozvoje sportu v Jihlavě 2018-2025. Další jednání Strategického
týmu proběhne 3.5.2018.

-

informace z průběhu amatérských soutěží – ukončení soutěžních ročníků 2017-2018 Jihlavská
amatérská badmintonová liga. Skončila také Jihlavská amatérská hokejová liga, ve které zvítězil tým
Fresh-link Jihlava. Opět se rozjela Polenská badmintonová liga. Do konce května dojíždí squashová
liga a předpokládáme otevření tenisové ligy. Ekonomické výsledky jednotlivých soutěží jsou
předmětem samostatného bodu jednání Výboru JUS.

-

Informace o průběhu příprav Mezinárodní sportovní školy 2018 ve spolupráci s KSLH Vysočina a HC
Dukla Jihlava, která se v tomto roce uskuteční v Jihlavě (lední hokej) a ve Finsku (florbal).

-

Jednání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina - pro rok 2018 rozdělena pro VK dotace ve výši 4
mil. Kč, dle vykázané členské základny sportovních organizací. Z toho pro TJ, SK sdružené v JUS
připadla podpora ve výši 442 106,- Kč. Klíč dělení je předmětem jednání VH JUS 16.5.2018.
3. Ekonomika Jihlavské unie sportu

-

Členové Výboru JUS byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS v období do 27.4.2018. Podrobně
byly prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky od plánu. V oblasti
výnosů bylo získáno 12,9 % plánovaných příjmů a náklady byly čerpány ve výši 23,9 % plánu.
Členové Výboru JUS byli dále seznámeni s výhledem financování roku 2018.
- 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 16.5.2018.
- Členové Výboru JUS byli seznámeni s východisky pro sestavení rozpočtu a jeho doplněným návrhem
pro rok 2018 (členské příspěvky KO ČUS). Návrh rozpočtu je připraven pro jednání VH dne
16.5.2018.
- Členové výboru byli seznámeni se závěry jednání Kontrolní komise JUS ze dne 18.4.2018.
- TJ Sapeli Polná, z. s. oslaví dne 21.7.2018 40. výroční založení TJ. V této souvislosti proběhnou ve
sportovním areálu TJ Sapeli Polná ve Stáji oslavy, jejíž součástí bude i exhibiční fotbalový zápas mezi
TJ Sapeli Polná a starou gardou Bohemians Praha. Výbor JUS rozhodl podpořit tuto významnou
historickou událost finančním příspěvkem.
Usnesení č. 7/2018
Výbor Jihlavské unie sportu rozhodl o poskytnutí příspěvku na tuto akci ve výši 5 000,- Kč.
- Členové výboru JUS byli seznámeni s návrhem Krajské rady KO ČUS Kraje Vysočina na zavedení
členských příspěvků za jednotlivá OS ČUS. Jihlavská unie sportu tak uhradí KO ČUS Kraje Vysočina
členský příspěvek ve výši 500,- Kč za každou TJ, SK tj. 27 tis. Kč.
4. Příprava řádné VH JUS dne 16.5.2018
- Materiály pro jednání VH JUS - výboru JUS byla předložena ke schválení osnova materiálu pro
jednání VH JUS.
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Usnesení č. 8/2018
Výbor Jihlavské unie sportu schválil osnovu obsahového znění znění materiálu pro jednání VH
JUS dne 16.5.2018. Materiál bude dostupný na webových stránkách JUS v "zabezpečené sekci"
a v písemné podobě bude předložen delegátům VH přímo na jednání VH dne 16.5.2018.
- Návrhy na rozdělení finančních prostředků pro TJ, SK v roce 2018 - byl stanoven návrh klíče pro
rozdělení finančních prostředků z Kraje Vysočina pro TJ, SK. Návrh klíče bude předložen pro jednání
VH JUS dne 16.5.2018.
- 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.
-

Řídícím VH bude Ing. Josef Doležal. Pro jednání VH bude zajištěno občerstvení - chlebíček
nebo bageta + 1 ks vody na osobu.
5. 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
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8,00 - 11,00
8,00 - 11,00
8,00 - 11,00
8,00 - 11,00
8,00 - 11,00

11,45 - 15,00
11,45 - 13,00
11,45 - 15,00
11,45 - 13,00
11,45 - 13,00

6. Diskuse, závěr a usnesení


Ing. Holub informoval výbor JUS o konání 18. VH KO ČUS dne 30.5.2018. VH se za JUS
zúčastní předseda ing. Holub a dále členové výboru Mgr. Jiří Havlík a ing. Josef Doležal. Po
krátké diskusi bylo přijato následující usnesení:
Usnesení č. 9/2018
Výbor Jihlavské unie sportu schválil delegáty za JUS na VH KO ČUS Kraje Vysočina ve
složení Ing. Holub Vítězslav, Mgr. Jiří Havlík a Ing. Josef Doležal.



Martin Háj vznesl diskusní příspěvek k financování KCTM ze strany Kraje Vysočina.



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 27. 4. 2018 Ing. Holub Vítězslav
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