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Zápis č. 5/2018 
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.  

 

 Kontrola závěrů a usnesení 
 

Usnesení 13 - 17/2018 byla splněna. 

 

2. Aktuální informace z činnosti Jihlavské unie sportu 

 

 Dotační programy pro sportovní prostředí 2019 

 

Oblast dotačních programů na investice byla koncem listopadu doplněna zveřejněním výzvy 

MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje 

regionů 2019+ (viz: https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-

Podpora-rozvoje-regionu-2019).  
 

 Anketa "Nejlepší sportovec Jihlavska 2018 

 

Členové výboru JUS byli seznámeni s návrhem elektronického formuláře sběru dat pro 

nominace sportovců, který byl rozšířen o kategorii kolektiv. Slavnostní vyhlášení ankety 

proběhne 21.3.2019. Odkaz na elektronický formulář: SPORTOVEC JIHLAVSKA 2018 
 

 

 ČUS - Sportuj s námi 2019 

Do vyhlášeného projektu ČUS Sportuj s námi 2019 se přihlásilo 13 pořadatelů sportovních 

akcí, viz tabulka: 

 

Sportovní akce Datum Pořadatel 

AXIS NOČNÍ DESÍTKA  23. 3. 2019 Pteam sport z. s. 

Datum konání:   13. prosince 2018 v 16,30 hod., ukončení v 18,00 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, Skočdopole 

Jindřich, Ing. Doležal Josef, Ing. Josef Doležal 

Omluveni:   

Procentuální vyjádření: 100 %, Výbor byl usnášení schopný 

Předložené materiály: 
1. Hospodaření JUS k 30. 11. 2018 

2. Elektronická verze formuláře pro  

nominace do Ankety "Nejlepší 

sportovec Jihlavska 2018" 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení programu jednání 

 Kontrola usnesení  

2. Aktuální informace z činnosti JUS 

 Dotační programy pro sportovní prostředí 2019 

 Anketa "Nejlepší sportovec 2018"  

 Sportuj s námi 2019 

3. Ekonomika Jihlavské unie sportu 

4. Provozní informace 

5. Diskuse, závěr a usnesení 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019
https://goo.gl/forms/SoDsqgh3EZ4PUyv32
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Sportovní akce Datum Pořadatel 

Turnaj v bowlingu  13. 4. 2019 
Tělovýchovná  jednota Neslyšící 

Jihlava,z.s.   

Venkovní hry - molkky 10. 5. 2019 
Místní Asociace Sportu pro Všechny 

Mrákotín 

Kamenická 15 31. 5. 2019 SK Kamenice 1933, z.s. 

Kuličkyáda 7. 6. 2019 
Místní Asociace Sportu pro Všechny 

Mrákotín 

Den sportu pro Seniory 12. 6. 2019 Jihlavská unie sportu, z.s. 

Žákovský turnaj  - Memorial Jaroslava 

Kubíka 
22. 6. 2019 TJ Ježek Rantířov,spolek 

Baseballový den s Ježky Jihlava 11. 7. 2019 Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. 

SAPELI CUP - MANKOVO SPORTOVNÍ 

ODPOLEDNE 
20. 7. 2019 TJ SAPELI POLNÁ, z.s. 

Hurá na hřiště 27. 7. 2019 TJ Velký Beranov 1975, z. s. 

Běh Heulosem - Memoriál Jiřího Šmrhy 18. 10. 2019 Běžec Vysočiny z.s. 

XV. ročník plaveckých závodů Jihlavský 

ježek 
19. 10. 2019 SK VODOMÍLEK, z.s. 

Hecboj 25. 10. 2019 
Místní Asociace Sportu pro Všechny 

Mrákotín 

 

Akce bude vyhodnocovat a přidělovat dotace centrum ČUS. 

  
3. Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 

- Členové Výboru JUS byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS v období do 30. 11. 2018. 

Podrobně byly prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky od 

plánu. V oblasti výnosů bylo získáno 97,63  % plánovaných příjmů a náklady byly čerpány ve 

výši 88,9 % plánu. Členové Výboru JUS byli dále seznámeni s výhledem financování roku 2018. 

 

- Členové výboru byli dále seznámeni s přípravou řádné inventarizace majetku JUS k 31. 12. 2018. 

V této souvislosti bylo přijato následující usnesení: 

 

Usnesení č. 18/2018 

Výbor JUS vydává příkaz k provedení řádné inventarizace k 31. 12. 2018. 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 2019. 

V současnosti není, vzhledem k nejasnosti především v oblasti příjmů, možné připravit návrh 

rozpočtu pro rok 2019. Do rozpočtu může zasáhnout několik zásadních vlivů: nejasné dotace ze 

strany MŠMT. Na město Jihlava byla podána žádost o podporu JUS ve výši 360 tis. Kč. O 

přidělení této dotace by mělo zastupitelstvo města Jihlavy rozhodovat v měsíci únoru 2019. První 

čtvrtletí roku 2019 by mělo být finančně kryto úsporami předchozích let. Pro financování roku 

2019 přijal VV JUS následující usnesení: 

 

Usnesení č. 19/2018 

Výbor JUS vzal na vědomí informace o přípravě rozpočtu JUS na rok 2019. 

 

Usnesení č. 20/2018 

Výbor JUS schválil rozpočtové provizorium pro rok 2019. Do schválení rozpočtu VH bude 

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

rozpočtu roku 2018. 
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4. Provozní informace 

 

- Členové výboru byli seznámeni s plánem činnosti pro rok 2019 a přijala následující usnesení: 

 

Usnesení č. 21/2018 

Výbor JUS schválil plán činnosti na rok 2019. Pro rok 2019 jsou plánována jednání dle aktuální 

potřeby (předpoklad 3 až 4 jednání). Předpoklad pro konání řádné VH JUS je v první polovině 

roku 2019. Dále JUS bude pokračovat v organizaci amatérských soutěží, organizaci ankety 

Nejlepší sportovec a Dne sportu pro seniory. 

 

- Členové výboru JUS byli seznámeni s provozními opatřeními v období vánočních a novoročních 

svátků. 

 

5. Diskuse, závěr a usnesení 

 

 Členové výboru JUS byli seznámeni s vyhlášením programu statutárního města Jihlava na 

podporu Dlouhodobé činnosti organizace – členská základna do 19 let a nad 19 let. Termín pro 

podání žádostí je od 4.1.2019 do 14.1.2019. 

 Další diskuse byla vedena k jednotlivým bodům jednání. 

 

V závěru předsedající poděkoval všem přítomným za účast na jednání. Termín dalšího jednání 

výboru JUS bude stanoven dle aktuální potřeby. 

  

 

Zapsal dne 13.12.2018  Ing. Holub Vítězslav 


