Zápis č. 4/2018
ze schůze Výboru Jihlavské unie sportu, z. s.
Datum konání:
Místo konání:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Procentuální vyjádření:

21. listopadu 2018 v 8,00 hod., ukončení v 9,30 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
Ing. Josef Doležal
80 %, Výbor byl usnášení schopný

Program:
1.
2.

3.
4.
5.

Úvodní slovo předsedajícího, schválení programu jednání

Kontrola usnesení
Aktuální informace z činnosti JUS

Realizace smluvní dokumentace KO ČUS - JUS, SCS
ČUS Jihlava - JUS

Spolupráce JUS - SCS ČUS Jihlava

Programy MŠMT 2018, 2019

Sportuj s námi 2019

Aktualizace členské základny, pasportizace

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 15. 11. 2018
Plnění členských povinností TJ, SK
vůči JUS 2018
Přehled finančních toků JUS - TJ,
SK

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.


Kontrola závěrů a usnesení
Usnesení 10 - 12/2018 byla splněna. K usnesení č. 2/2018 - případná podpora akcí, které nebyly
vybrány do celorepublikového kalendáře ČUS Sportuj s námi 2018 bude řešena v samostatném
bodu zasedání Výboru JUS.

2. Aktuální informace z činnosti Jihlavské unie sportu


Realizace smluvní dokumentace KO ČUS - JUS, SCS ČUS Jihlava - JUS

V souvislosti s řešením financování struktury ČUS v průběhu roku 2018, byla přijata opatření, která
zajistila financování struktury ČUS. V této souvislosti byla uzavřena příslušná smluvní dokumentace
mezi KO ČUS a JUS na zajištění činnosti SCS za období leden až srpen 2018 ve výši 424 342,- Kč.
Dále byla uzavřena smluvní dokumentace o zabezpečení činnosti SCS na okresní úrovni mezi SCS
ČUS Jihlava a JUS ve výši 76 314,- Kč.
Usnesení č. 13/2018
Výbor Jihlavské unie sportu vzal na vědomí informace o financování územní struktury ČUS
v roce 2018 v souladu s usnesením výboru JUS 10/2018 schválil realizace smluvní dokumentace
mezi KO ČUS - JUS a SCS ČUS Jihlava - JUS.


Spolupráce SCS ČUS Jihlava - JUS
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V souvislosti se založením pobočného spolku ČUS na okrese Jihlava (SCS ČUS Jihlava) byla
převedena ekonomka JUS do nového pobočného spolku. V této souvislosti vyvstala další potřeba
vykonávání činností i pro JUS. Z tohoto důvodu byla uzavřena s M. Němcovou DPP od 1.10.2018 do
31.12.2018 v objemu do 300 hodin, minimálně denně 3 hodiny. V této souvislosti jsou řešeny i
zaměstnanecké výhody dle vnitřních směrnic č. 2/2013 a 3/2013/2016.
Usnesení č. 14/2018
Výbor Jihlavské unie sportu vzal na vědomí informace o personálních záležitostech JUS a
schválil předložený návrh řešení - zaměstnání paní Moniky Němcové na DPP od 1.10.2018 do
31.12.2018 v rozsahu do 300 hodin (minimálně 3 hodiny denně) a řešením poskytnutých
zaměstnaneckých výhod dle příslušných směrnic JUS.


Programy MŠMT 2018, 2019

- Program MŮJ KLUB 2018
dle zjištění JUS bylo 24 úspěšných žadatelů sdružených v JUS. Hodnota poskytnutých dotací dosáhla
částky 7 906 680,- Kč. V současné době zveřejnilo MŠMT na svých stránkách metodiku vyúčtování
této dotace. S podmínkami vyúčtování budou TJ, SK bezprostředně seznámeny.
- Program MŮJ KLUB 2019
Koncem září vyhlásilo MŠMT podmínky pro tento program na rok 2019. Vyhlášený program byl
administrativně zjednodušen, což bylo pro TJ, SK velmi pozitivní. JUS vypracovala dva návody, které
rozeslala sdruženým TJ, SK. První popisoval kdo a za jakých podmínek může tento program využít a
druhý vysvětloval krok po kroku proces podání žádosti o tento program. Zároveň mnoho TJ, SK
využilo tzv. hotline, který JUS pro tento účel poskytovala. Dle dosavadních zjištění o dotaci požádalo
30 sdružených TJ, SK (43 %), 18 TJ, SK nesplnily podmínky programu (31%) a 16 TJ, SK z vlastní
vůle nepožádalo.

- Investice 2019 pro TJ, SK
MŠMT vyhlásilo Výzvu V3 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu
133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu
133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu
určenou pouze pro SK a TJ. O možnosti podání žádosti byly informovány TJ, SK.
- Investice 2019/2020 pro města nad 10 tis. obyvatel

MŠMT vyhlásilo Výzvu V4 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu
133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu
133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu
určenou pouze pro ÚSC nad 10 tis. obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního
města. Alokace pro výzvu je ve výši 500 mil. Kč. O možnosti podání žádosti byly
informovány TJ, SK.
Pro obce a města do 10 000 obyvatel vyhlásí v průběhu letošního listopadu dotační
program MMR. Výhodou pro menší obce bude menší spoluúčast – 30%.MMR navyšuje
finance oproti roku 2017 šestinásobně, a to na 600 milionů korun.
- Podpora sportovních aktivit zdravotně postižených sportovců

MŠMT zveřejnilo Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit
zdravotně postižených sportovců. Výzvy jsou zaměřeny na podporu spolků, které se věnují
sportu zdravotně postižených sportovců. TJ, SK se týká Výzva č. 3 -Sportování bez bariér
2019 – PODPORA SK A TJ ZPS. O možnosti podání žádosti byly informovány TJ, SK.


ČUS - sportuj s námi 2019

I pro rok 2019 připravuje ČUS tento projekt, do kterého se mohou zapojit TJ, SK se svými
sportovními akcemi. Přihlásit se je možné z on-line odkazu: PŘIHLÁŠKA ČUS SPORTUJ S
NÁMI 2019
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Přihláška je otevřena od 1. listopadu do 30. listopadu 2018. JUS do tohoto projektu přihlásí
akci Den sportu pro seniory 2019, který chceme opět pořádat v červnu 2019.
Usnesení č. 15/2018
Výbor Jihlavské unie sportu vzal na vědomí záměr pořádání akce Den sportu pro seniory v roce
2019 a schválil podání žádosti do projektu ČUS - sportuj s námi 2019.


Aktualizace členské základny, pasportizace a finančních výkazů za rok 2018

Česká unie sportu vydala pokyny ke statistickému šetření stavu členské základny, sportovních
zařízení a aktualizaci finančních výkazů. Statistická data jsou používána nejen při jednáních
se státními a samosprávními institucemi, ale jsou podkladem pro export dat do Rejstříku
MŠMT viz informace z jednání výboru JUS ze září 2018. Je nutno apelovat na TJ, SK, aby si
uvědomily význam aktualizace dat v systému IS ČUS.


Informace z jednání Komise pro sport Rady města Jihlavy

Byly podány informace z posledního jednání komise v tomto volebním období. Vzhledem k
volbám a předpokladu změn v politickém spektru nelze předvídat návaznost řešení sportovní
problematiky ve městě Jihlava. Je předpoklad, že po zvolení a obsazení jednotlivých funkcí
naváže předseda JUS kontakt s novým vedením Jihlavy s nabídkou součinnosti JUS při řešení
problematiky sportu v Jihlavě.
3. Ekonomika Jihlavské unie sportu
-

Členové Výboru JUS byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS v období do 15. 11. 2018.
Podrobně byly prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky od plánu.
V oblasti výnosů bylo získáno 75,42 % plánovaných příjmů a náklady byly čerpány ve výši 81,72. %
plánu. Členové Výboru JUS byli dále seznámeni s výhledem financování roku 2018.

-

Členové Výboru JUS byli seznámeni se stavem rozdělení dotace z Kraje Vysočina z tzv.
Všesportovního kolegia. Z celkové dotace 442 106,- Kč bylo dosud rozesláno TJ, SK 435 000,- Kč.
Nebyly zaslány příspěvky SK Mrákotín, z. s. ve výši 2 200,- (neúčast na VH JUS v roce 2018) a TJ
Růžená, z. s. ve výši 4 100,- Kč (neúčast na VH JUS v roce 2018). Dále na základě rozhodnutí VH
JUS ze dne 16.5.2018 bude k těmto částkám připočten nerozdělený zůstatek ve výši 806,- Kč. Výbor
JUS tak na svém zasedání rozhodl o rozdělení částky 7 106,- Kč (2 200,-+4 100,- + 806,- Kč) pro TJ,
SK, které pořádají sportovní akce mládeže svým usnesením takto:
Usnesení č. 16/2018
Rozdělení dotace Kraje Vysočina na mládež – 2. část
Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s.
7 106,00 Kč
Celkem
7 106,00 Kč

-

Návrh na rozdělení příspěvku pro TJ, SK, které se nemohly zapojit v rámci projektu ČUS Sportuj s
námi 2018, ale pořádaly sportovní akce pro děti a mládež. Celková částka k rozdělení činí 7,7 tis. Kč
a bude uhrazena z vlastních zdrojů JUS.
Usnesení č. 17/2018
Příspěvky na akce nezahrnuté do Projektu ČUS SsN 2018
TJ Ježek Rantířov, z. s.
2 700,00 Kč
SK OK Jihlava, z. s.
3 500,00 Kč
TJ Zhoř, z. s.
1 500,00 Kč
Celkem
7 700,00 Kč
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-

Rozdělení mimořádného finančního příspěvku pro TJ, SK
Výbor JUS byl v předchozím bodě seznámen s celkovými hospodářskými výsledky JUS. Vzhledem k
dlouhodobě dobrému hospodaření JUS přistoupil výbor k projednání možnosti rozdělení mimořádného
finančního příspěvku pro TJ, SK, které by bez poskytnutí tohoto příspěvku byly čistými plátci. V této
souvislosti bylo přijato usnesení o rozdělení mimořádného finančního příspěvku pro tyto TJ, SK:
Výše mimořádného příspěvku
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
3 500 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
3 000 Kč
1 500 Kč
1 000 Kč

TJ, SK
1. FC Batelov, z. s.
Tělovýchovná jednota Hodice, spolek
KVL Slavoj Kostelec z. s.
TJ Neslyšící Jihlava, z. s.
Sokol Stonařov z. s.
TJ Střítež, z. s.
TJ Věžnice, z. s.
Tělovýchovná jednota Ždírec, z. s.
TJ Kozlov, spolek
Tělovýchovná jednota Cejle, z. s.
TK ČLTK Jihlava, z. s.
HAS Jihlava, spolek
SK Střížov z. s.
Celkem

20 000 Kč

4. Provozní informace
-

Členské příspěvky na činnost SCS 2018
Na základě Směrnice 3/2013 o stanovení členských příspěvků na činnost SCS, která upravuje účel,
výši, splatnost a vybírání členských příspěvků stanovil VV ČUS na svém říjnovém zasedání výběr
členského příspěvku ve výši 1,- Kč za každou osobu, která je členem sdruženého SK, TJ. Pro JUS se
jedná o povinnost odvést centrále ČUS 9 360,- Kč.

-

Anketa "Nejlepší sportovec Jihlavska 2018"
Členové výboru JUS byli seznámeni s návrhem a harmonogramem příprav pro vyhlášení anket o
Nejlepšího sportovce Jihlavska 2018. Termín vyhlášení ankety by měl být 21.3.2019. Byly podány
informace z jednání pracovní skupiny ze dne 5.11.2018. Bylo dohodnuto rozšíření ankety ČUS ještě o
kategorii kolektiv.
5. Diskuse, závěr a usnesení


Další diskuse byla vedena k jednotlivým bodům jednání.

V závěru předsedající poděkoval všem přítomným za účast na jednání. Termín dalšího jednání
výboru JUS byl stanoven na pondělí 10.12.2018 od 15,30 hodin.
Zapsal dne 21. 11. 2018 Ing. Holub Vítězslav
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