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Zápis č. 2/2019 
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 č. 1/2019 - 4/2019- splněno. 

 

2. Aktuální informace z činnosti JUS 

 

 Výbor zhodnotil galavečer Sportovec Jihlavska 2018. Z diskuse vyplynulo, že nový formát 

vyhlašovaných anket se osvědčil. Z tohoto důvodu bude i pro rok 2019 realizován ve stejném 

měřítku, tj. budou vyhlašovány ankety: jednotlivec, kolektiv a trenér. 

 

 Výbor zhodnotil jednání 31. VH JUS a byly navrženy opatření tak, aby byla usnesení VH JUS 

realizována. Dále byly podány informace z uskutečněných valných hromad KO ČUS (29.5.2019) 

a ČUS (19.6.2019). 

 

 Výbor byl seznámen s jednáním Všesportovního kolegia Kraje Vysočina (1.4.2019), včetně 

schváleného rozdělení dotace pro VŠK pro rok 2019. 

 

 Výbor byl informován o průběhu soutěžních ročníků amatérských soutěží, které pořádá JUS a také 

o realizované akcí - Den sportu pro seniory 2019. Veřejnost byla informována prostřednictvím 

webových stránek. 

 

 

Datum konání:   26. června 2019 v 8,30 hod., ukončení v 9,50 hod. 

Místo konání:   Jihlava, zasedací místnost Jihlavské unie sportu 

Předsedající:   Ing. Holub Vítězslav – předseda Jihlavské unie sportu 

Přítomni: Ing. Vítězslav Holub, Háj Martin, Ing. Doležal Josef, Mgr. Havlík 

Jiří 

Omluveni: Skočdopole Jindřich 

Procentuální vyjádření: 80 %, Výbor byl usnášení schopný 

Předložené materiály: 

1. Hospodaření JUS k 31.5.2019 

2. Přehled vybraných akcí ČUS Sportuj s 

námi 2019, včetně výše podpory 

z centrály ČUS 

3. Přehled plnění členských povinností TJ, 

SK vůči JUS k 31. 5. 2019 

4. Důvodová zpráva k aktualizaci vnitřních 

předpisů 

5. Zápis Revizní komise JUS 

 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení programu jednání 

 Kontrola usnesení  

2. Aktuální informace z činnosti JUS 

 Vyhodnocení galavečera Sportovec Jihlavska 2018 

 Návrh realizačních opatření usnesení VH JUS, informace 

z VH KO ČUS a ČUS 

 Informace z jednání Všesportovního kolegia Kraje 

Vysočina 

 Vyhodnocení amatérských soutěží pořádaných JUS a 

sportovní akce Den sportu pro seniory 

3. Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 Hospodaření JUS k 31. 5. 2019 

 Informace z jednání Revizní komise JUS 

 Rozdělní dotace z Kraje Vysočina na mládež 2019 

 Aktualizace vnitřních směrnic JUS 

 Plnění členských povinnosti TJ, SK vůči JUS 

4. Diskuse, závěr a usnesení 
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3. Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 

 Členové Výboru JUS byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS k  31.5. 2019. Podrobně byly 

prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky od plánu. V oblasti 

výnosů bylo získáno 48,81 % plánovaných příjmů a náklady byly čerpány ve výši 40,76 % plánu. 

 

 Členové výboru byli seznámeni s jednáním Revizní komise JUS a s jejich závěry. Ke zprávě RK 

JUS nebylo připomínek a zpráva byla předložena na jednání VH JUS. 

 

 Členové výboru byli seznámeni s usnesením VH KO ČUS Kraje Vysočina (29.5.2019), kterým 

stanovila členský příspěvek JUS ve výši 22 000,- Kč. Stejná výše členského příspěvku byla 

stanovena i Servisním centrem sportu ČUS Jihlava, kterého je JUS také členem. 

 

Usnesení č. 5/2019 

Výbor JUS bere na vědomí stanovení členských příspěvků KO ČUS Kraje Vysočina a SCS ČUS 

Jihlava ve výši 22 000,- Kč, které budou převedeny JUS ve prospěch každé z organizací tj. 

celkem 44 tis. Kč. 

 

 Členové Výboru JUS byli seznámeni se stavem rozdělení dotace z Kraje Vysočina z tzv. 

Všesportovního kolegia. Z celkové dotace 436 183,- Kč je z rozhodnutí VH JUS určeno pro TJ, 

SK 423 600,- Kč. Z rozhodnutí VH nebyly zaslány příspěvky KVL Slavoj Kostelec (8 dětí), FSC 

Stará Říše (9 dětí), TJ Mír Nadějov (7 dětí), Karate klub Vysočina (29 dětí), FC Bítovčice (13 

dětí), SKMG Vysočina Jihlava (7 dětí) = celkem 73 dětí (nesplnění usnesení VH č. 1/7), MASPV 

v Mrákotíně (5 dětí) - nezapsána změna ve spolkovém rejstříku. Celkem nemohlo být vyplacen 

příspěvek pro 78 dětí *100,- Kč =  7800,- Kč. Dále na základě rozhodnutí VH JUS ze dne 

16.5.2018 bude k těmto částkám připočten nerozdělený zůstatek ve výši 4 783,- Kč. Výbor JUS 

tak na svém zasedání rozhodl o rozdělení částky 12 583,- Kč (7 800,- + 4 783,- Kč) pro TJ, SK, 

které pořádají sportovní akce mládeže svým usnesením takto: 

 

Usnesení č. 6/2019 

Výbor JUS schválil rozdělení dotace Kraje Vysočina na mládež - 2. část na příspěvky pro TJ, 

SK, které pořádají sportovní akce pro mládež v tomto rozsahu: 

 

Rozdělení dotace Kraje Vysočina na mládež – 2. část 

TJ Ježek Rantířov 2 400,00 Kč 

Slavoj Polná 3 183,00 Kč 

Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s. 7 000,00 Kč 

Celkem 12 583,00 Kč 

 

 

 Aktualizace vnitřních předpisů JUS 

V rámci postupného procesu aktualizace vnitřních předpisů Jihlavské unie sportu, z. s. tak, aby 

odpovídaly terminologii Stanov ČUS a dále, aby odpovídaly současné praxi a novým postupům, 

projednal Výbor JUS aktualizovaný vnitřní předpis 3/2013/2016/2019, který upravuje tvorbu a 

použití Sociálního fondu. Zároveň v návaznosti na postup legislativy projednal i aktualizaci 

vnitřního předpisu 10/2018 o ochraně osobních údajů a dále nový vnitřní předpis, a to 11/2019 - 

vnitřní předpis, který upravuje poskytování příspěvku na cestovní výdaje v souvislosti s výkonem 

dobrovolné funkce v Jihlavské unii sportu, z. s. V této souvislosti přijal Výbor JUS usnesení: 

 

Usnesení č. 7/2019 

Výbor JUS schválil aktualizaci vnitřních předpisů dle předloženého návrhu, včetně nového 

vnitřního předpisu 11/2019. 
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4. Diskuse, závěr a usnesení 

 

 Výboru byla předložena informace o plnění povinností sdruženými subjekty v roce  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 dohodnut dle aktuální potřeby. 

  

 

Zapsal dne 26. 6. 2019  Ing. Holub Vítězslav 

 

 


