Zápis č. 1/2020
ze schůze Výboru Jihlavské unie sportu, z. s.
Datum konání:
Místo konání:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Procentuální vyjádření:

6. března 2020 v 8,30 hod., ukončení v 9,50 hod.
Jihlava, zasedací místnost Jihlavské unie sportu
Ing. Holub Vítězslav – předseda Jihlavské unie sportu
Ing. Vítězslav Holub, Háj Martin, Ing. Doležal Josef, Mgr. Havlík Jiří
Skočdopole Jindřich, zaslal k projednávaným bodům písemné
stanovisko
80 %, Výbor byl usnášení schopný

Program:
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení programu jednání
 Kontrola usnesení
2. Aktuální informace z činnosti JUS
 Analýza členské základny za rok 2019
 Návrh na svolání a příprava 32. VH JUS
 Schválené akce ČUS Sportuj s námi 2020
3. Ekonomika Jihlavské unie sportu
4. Vyhodnocení ankety "Nejlepší sportovec Jihlavska 2019"
5. Diskuse, závěr a usnesení
Předložené materiály:
1. Hospodaření JUS k 31.12.2019
2. Přehled vybraných akcí ČUS Sportuj s námi 2020
3. Nominace do ankety Nejlepší sportovec Jihlavska 2019 - rozesláno v předstihu
4. Návrh na svolání a přípravu 32. VH JUS
5. Analýza členské základny k 31.12.2019
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.
2. Zpráva ředitele Jihlavské unie sportu
 Kontrola závěrů a usnesení
Usnesení č. 8/2019 - 18/2019- splněno.


Dotační programy pro JUS 2019
Výbor JUS byl informován o vyúčtování dotačních programů, z kterých JUS získala finanční
prostředky – Dotace města Jihlava a dotace Kraje Vysočina. V obou případech bylo podáno
vyúčtování popř. závěrečná zpráva v řádných termínech.



Aktuální informace z činnosti JUS



Výbor byl informován o aktivitách JUS v souvislosti s vyúčtováním programu MŮJ KLUB
2019 a pomoci TJ, SK a pomoci ČUS u tzv. neuspokojených žadatelů, kteří nezískali v roce
2019 dotaci z důvodu nepředložení tabulky vypořádání ze SR.
Výbor byl seznámen s uzavřením nových nájemních smluv od 1.1.2020 kdy opět nájemné
přešlo z SCS ČUS Jihlava na Jihlavskou unii sportu a zároveň o navýšení ceny za úklidové
služby v souvislosti se zvýšením sazeb minimálních mezd. Zvýšení těchto položek bude
zohledněno v plánovaném rozpočtu.
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Výbor byl informován o pořádání semináře k problematice činnosti SCS v penzionu Rytířsko,
které se uskutečnilo 26.2.2020.
Výbor byl informován o průběhu příprav sportovních akcí - Den sportu pro seniory 2020,
Mezinárodní sportovní škola 2020.
Výbor JUS byl informován o rozhodnutí zastupitelstva města Jihlava - podpora činnosti na
rok 2020.

Analýza členské základny JUS k 31. 12.2 2019
Členům výboru JUS byla předložena dlouhodobá analýza členské základny JUS, která je
zpracovávána v IS ČUS. JUS má k 31. 12. 2019 celkem 9 813 členů. Celkově došlo k nárůstu
(absolutně o 342 členů). Co se týká struktury, tak podíl mládeže činí 49% a dospělých 51%, což
odpovídá dlouhodobě evidovanému průměru, který sledujeme od roku 1990.
Návrh na svolání a příprava 32. VH JUS
Členům výboru JUS byl předložen návrh na svolání a přípravu 32. VH JUS. Jedná se o volební VH.
Byl stanoven termín pro jednání na 3. června 2020. Zároveň byl schválen program jednání VH.
Usnesení č. 1/2020
Výbor JUS schválil návrh na svolání a přípravu 32. VH JUS, včetně termínů a programu
jednání. Sekretariát JUS připraví písemnou podobu dokumentů k jednání VH.
Schválené akce ČUS – Sportuj s námi 2020
Členové výboru JUS byli seznámeni s přehledem zařazených akcí do tohoto projektu pro rok 2020
(viz předložený materiál č. 2). Vyjma akcí podpořených z centra, bude JUS podporovat i akce
nezařazené do celorepublikového kalendáře akcí.
Usnesení č. 2/2020
Výbor JUS vzal na vědomí informaci o zařazených akcích ČUS - Sportuj s námi 2020 do
celorepublikového kalendáře. Zároveň rozhodl podpořit nevybrané akce. O podpoře
nevybraných akcí bude rozhodnuto v průběhu roku dle vývoje finančních prostředků.
3. Ekonomika Jihlavské unie sportu
-

Členové Výboru JUS byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS k 31.12. 2019. Podrobně byly
prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky od plánu. V oblasti
výnosů bylo získáno 128,39 % plánovaných příjmů a náklady byly čerpány ve výši 106,51 % plánu.
Byly podány informace k návrhu rozpočtu na rok 2020. V současnosti není, vzhledem k nejasnosti
především v oblasti příjmů, možné připravit konečný návrh rozpočtu pro rok 2020. Do rozpočtu
zasáhnou dotační podmínky stanovené MŠMT, které ČUS musí respektovat.

-

Členové výboru byli dále seznámeni s výsledky řádné inventarizace majetku JUS k 31. 12. 2019.
V této souvislosti bylo přijato následující usnesení:
Usnesení č. 3/2020
Výbor JUS bere na vědomí výsledky řádné inventarizace k 31. 12. 2019 účetní jednotky
Jihlavské unie sportu, z. s. a schvaluje vyřazení opotřebeného majetku a převod nevyužívaného
majetku ve prospěch SCS ČUS Jihlava, případně TJ,SK. Informace bude předána v písemné
podobě VH JUS.
4. Vyhodnocení ankety "Nejlepší sportovec Jihlavska 2019"
Členové výboru JUS byli seznámeni s návrhem a harmonogramem příprav pro vyhlášení anket o
Nejlepšího sportovce Jihlavska 2019. Termín vyhlášení ankety bude ve čtvrtek 16. 4. 2020 od 18,00
hod. v DKO Jihlava.
Členům Výboru JUS byl předložen návrh nominací pro vyhodnocení ankety „Nejlepší sportovec
Jihlavska za rok 2019“. Hodnocení se provádělo bodovým systémem členů Výboru JUS a předsedy
Sportovní komise rady města Jihlavy. Bodové hodnocení: 1. místo – 3 body, 2. místo – 2 body, 3.
místo – 1. bod. Po součtu bodů vzniklo následující pořadí sportovců:
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Usnesení č. 4/2020
Výbor JUS se rozhodl vyhlásit nejlepší sportovce Jihlavska za rok 2019. Zároveň rozhodl o
ocenění těchto sportovců věcnými dary v hodnotě do 10 tis. Kč, knih Jihlavsko z nebe a to
v těchto kategoriích dle pořadí:
Kategorie jednotlivce:
Do TOP 5 ještě byli zařazení:
Kategorie Kolektiv:
Kategorie Trenér:
6. Diskuse, závěr a usnesení


Výboru byla podána informace o prezentační akci Národní sportovní agentury tzv. Road Show,
která se uskutečnila 28.2.2020 v Jihlavě.



Výbor JUS byl informován o předání Závěrečné zprávy o vyúčtování dotace z Kraje Vysočina na
mládež. Dále byly na KÚ předány podklady pro dotaci na rok 2020 včetně seznamu členské
základny k 31.12.2019.



Výbor byl informován o objednávce informačního bloku v knize Jihlavsko z nebe. Kniha bude
určena pro reprezentační účely JUS. Knihu si lze prohlédnout na následujícím
odkazu: http://www.cbs-cesko-produkt.cz/knihy/Jihlavsko_z_nebe_2020.pdf. Prezentace JUS je
na straně 123.



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 6. 3. 2020

Ing. Holub Vítězslav
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