Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás informoval o aktuálních záležitostech, které přináší sportovní prostředí .

1) Finance 2019


ČUS - Sportuj s námi 2019

Níže v tabulce je uveden seznam akcí v projektu ČUS Sportuj s námi pro rok 2019, které byly
schváleny VV ČUS a byly tak zařazeny do seznamu akcí s finanční podporou. Jednotliví pořadatelé již
byli elektronickou cestou informováni o zařazení do seznamu akcí projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI
2019. Výše finanční podpory bude teprve schvalována na jednání Výkonného výboru ČUS v dubnu
2019. Následně bude informace o výši finančního příspěvku oznámena, společně s pokyny
k administraci darovacích smluv a zajištění příslušné dokumentace o uskutečnění podporovaných
akcí. Změny konání termínů akcí nebo jejich zrušení zasílejte na info@cus-sportujsnami.cz.
Název akce
AXIS NOČNÍ DESÍTKA
Kamenická 15
Den sportu pro Seniory
Baseballový den s Ježky Jihlava
SAPELI CUP - MANKOVO SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Hurá na hřiště
Běh Heulosem - Memoriál Jiřího Šmrhy
XV. ročník plaveckých závodů Jihlavský ježek



Datum
23. 3. 2019
31. 5. 2019
12. 6. 2019
11. 7. 2019
20. 7. 2019
27. 7. 2019
18. 10. 2019
19. 10. 2019

Pořadatel
Pteam sport z. s.
SK Kamenice 1933, z.s.
Jihlavská unie sportu, z.s.
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s.
TJ SAPELI POLNÁ, z.s.
TJ Velký Beranov 1975, z. s.
Běžec Vysočiny z.s.
SK VODOMÍLEK, z.s.

Příspěvek na sportovní akce realizované v roce 2019

Předpokládáme, že ze zdrojů JUS podpoříme akce, které nebyly centrálou ČUS vybrány v rámci
projektu ČUS - Sportuj s námi 2019. Proto Vás žádáme o informace o pořádání sportovních akcí pro
mládež v průběhu roku 2019, na mailovou adresu JUS: jus@sportjihlava.cz zašlete prosím informaci o
pořádání akcí (datum, název akce, sportovní odvětví, stručný popis akce, předpokládaný počet dětí a
kontakt na pořadatele).

2) Účetní výkazy TJ, SK za rok 2018
Do 31.3.2019 je třeba vložit do Informačního systému ČUS účetní výkazy TJ, SK (u
podvojného účetnictví je to rozvaha a výsledovka popř. u jednoduchého účetnictví výkaz
majetku a výkaz zisků a ztrát). V IS ČUS si TJ, SK vybere zadání buď pro jednoduché účetnictví
nebo podvojné, provede zápis údajů a potvrdí tlačítkem
odeslat výkaz tlačítkem ODESLAT v záložce výkazy - viz obrázek.

. Po uložení je ještě třeba

V případě, že nebudete něčemu rozumět, obraťte se na sekretariát JUS na paní Němcovou mailem:
jus@sportjihlava.cz nebo telefonicky 567 301 938, která Vám vše podrobně vysvětlí a samozřejmě
pomůže.

3) Zveřejňování účetní závěrky
Připomínáme TJ, SK povinnost zveřejnění účetní závěrky (§ 21a odstavec 4 Zákona o účetnictví).
Je třeba podotknout, že většina TJ, SK z okresu Jihlava zasílá potřebné dokumenty na rejstříkový soud
do Brna viz adresa:
Krajský soud v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno, e- mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz

4) Nabídky vyřazených tiskáren
Jihlavská unie sportu nabízí TJ, SK zdarma funkční vyřazené barevné inkoustové tiskárny Hewlett
Packard DeskJet 930C a DeskJet 840C. Tiskárny jsou funkční a v dobrém stavu, je však třeba pořídit
nové náplně.

25.3.2019
Ing. Holub Vítězslav
předseda Jihlavské unie sportu, z.s.

