
Vážení sportovní přátelé, 

dovolte mi, abych Vás informoval o aktuálních záležitostech, které přináší sportovní  

prostředí . 

1. DOPORUČENÍ JUS !!! 

Doporučujeme TJ, SK, které obdržely v roce 2018 dotaci z programu MŠMT MŮJ KLUB 2018, 

nahrát do systému IS-SPORT (dokumenty organizace) výroční zprávu o činnosti spolu s účetní 

závěrkou za rok 2018. Formát Výroční zprávy můžete využít z předchozího roku, účetní 

závěrku můžete použít z našeho IS ČUS v sekci finanční výkazy. 

Ačkoli tato povinnost není přímo stanovena Rozhodnutím za rok 2018, máme informace, že 

administrátor programu (MŠMT) toto požaduje.  

2. Dotace Kraje Vysočina na mládež 

Obdrželi jsme již finanční prostředky z Kraje Vysočina na mládež pro TJ, SK. Pro naše 

sdružené TJ, SK je připravena k rozdělení částka ve výši 436 183,- Kč. Rozdělení této částky je 

schváleno letošní Valnou hromadou ve výši 100,- Kč na dítě do 18 let věku podle stavu 

členské základny k 31.12.2018. Dne 24. 6. 2019 jsme rozeslali TJ, SK, kterým byl VH JUS 

příspěvek schválen, k podpisu příslušnou smlouvu. Prosíme o její podepsání a zaslání na 

sekretariát JUS, na adresu: Jihlavská unie sportu, z. s., Evžena Rošického 2684/6, Jihlava, 

58601, nebo podepsanou smlouvu můžete vhodit do schránky JUS na bazéně. 

 

3. Rozdělení programu MŠMT – MŮJ KLUB 2019 

MŠMT zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy MŮJ 

KLUB 2019. Informace o přidělených dotacích jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních 

řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů. Seznamy jsou zveřejňovány po částech 

(„vlnách“), které jsou postupně od počátku letošního roku předkládány poradě vedení 

ministerstva a dochází k vyplacení dotace všem žadatelům v rámci celé části. Do jednotlivých 

částí jsou žadatelé zařazováni po kontrole žádosti (včetně vyúčtování a finančního 

vypořádání dotace za rok 2018) a po odstranění vad žádosti či úpravě žádosti. V prvních 

„vlnách“ byla navržena dotace zejména subjektům, jejichž žádosti byly po formální i věcné 

stránce v pořádku anebo v roce 2018 dotaci neobdržely. V přehledu vyplacených dotací k 

31.5.2019 byly tyto naše sdružené TJ, SK: 

 

TJ - SK Vyplacená dotace 

Jezdecký klub Třešť, z.s.  56 100,00 Kč 

Tělovýchovná jednota Slavoj Třešť, z.s.  346 500,00 Kč 

Přehled vyplacených dotací k 15.5. 2019 402 600,00 Kč 

 



V průběhu měsíce června přišlo dalším TJ, SK Rozhodnutí o přidělení dotace, včetně 

finančních prostředků, ale příslušný přehled vyplacených dotací zatím na stránkách MŠMT 

nebyl zveřejněn. 

 

4. Granty Kraje Vysočina 2019 

Stále se můžete hlásit do grantových programů Kraje Vysočina týkající se především pořádání 
a účasti na mistrovstvích v roce 2019 - viz: aktivní programy 

 
 

ID 
podpory 

Název dotace 
Finanční 
alokace 

Datum 
zahájení sběru 

žádostí 

Datum 
uzávěrky 

FV02710 
ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 

2019 

900 000,- Kč 14.1.2019 31.10.2019 

FV2709 
POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, 

SVĚTA a SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019  

600 000,- Kč 14.1.2019 31.10.2019 

FV02725 JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019  1 500 000,- Kč 1. 9. 2019 13. 9. 2019 

 

 

5. Úprava provozní doby během prázdnin 

Oznamujeme úpravu provozní doby kanceláře Jihlavské unie sportu v průběhu letních 

prázdnin: 

Dovolené:  od 3. 7. - 4. 7. 2019, 5. 7. je státní svátek 

  od 15. 7. - 19. 7. 2019 

Termín dovolené se však může změnit. Informace o aktuálních termínech dovolených získáte 

na tel. čísle 567 301 938. 

 

Provozní doba v průběhu letních prázdnin: 
 
Pondělí  8,00 – 11,00  11,45 – 15,00 
Úterý   8,00 – 11,00  11,45 – 13,00 
Středa   8,00 – 11,00  11,45 – 15,00 
Čtvrtek  8,00 – 11,00  11,45 – 13,00 
Pátek   8,00 – 11,00  11,45 – 13,00 
 
 
Děkujeme za spolupráci, přejeme Vám i dětem krásné prožití letních prázdnin a jsme s pozdravem 
  
Ing. Holub Vítězslav        
předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 

https://www.fondvysociny.cz/dotace?id=aktivni&kat=999
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02710?kat=999&s=aktivni
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02710?kat=999&s=aktivni
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02709?kat=999&s=aktivni
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02709?kat=999&s=aktivni
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02725?kat=999&s=aktivni

