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Zápis č. 2/2020 
ze schůze Výboru Jihlavské unie sportu, z. s. 

 
Datum konání:   20. května 2020 v 8,00 hod., ukončení v 9,30 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, 

Skočdopole Jindřich 

Omluveni:  
Procentuální vyjádření: 100 %, Výbor byl usnášení schopný 

 
Program: 

1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení programu jednání 

 Kontrola usnesení  

2. Aktuální informace z činnosti JUS 

 Opatření v souvislosti s COVID-19 

 Příprava 32. VH JUS 

 Návrh kandidáta na člena VV ČUS 

 Ukončení členství TJ/SK v JUS - Horolezecký klub Telč, z. s., CBU Vysočina - SK 

KYONGGI KWON, z. s., Club sportů Jihlava, spolek 

3. Ekonomika Jihlavské unie sportu 

4. Řešení vyhlášení ankety "Sportovec Jihlavska 2019" 

5. Diskuse, závěr a usnesení 

 

Předložené materiály: 

1. Příprava VH JUS - Materiál pro jednání 32. VH JUS 

2. Rozpočet JUS na rok 2020 

3. Odhlášky TJ/SK z JUS - Horolezecký klub Telč, z. s., CBU Vysočina - SK KYONGGI 

KWON, z. s., Club sportů Jihlava, spolek 

 

 

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. 1/2020, 3/2020, - splněno, 

Usnesení č. 2/2020 - zařazené akce v projektu ČUS Sportuj s námi 2020 - Výbor JUS byl 

informován o zrušení projektu v roce 2020 kvůli COVID-19. 

Usnesení č. 4/2020 - bude splněno 1.6.2020 na vyhlášení "Nejlepšího sportovce Jihlavska 2019. 

 

 Aktuální informace z činnosti JUS 

 

 Výbor byl informován o přijatých opatřeních v souvislosti s nemocí COVID-19, vydáním 

Pokynu ředitele JUS 1 - 2020 - o opatření v důsledku koronaviru a dodatku k tomuto pokynu. 

Provoz aparátu JUS byl uzpůsoben přijatým opatřením od 17.3.2020 do 30.4.2020. Náhrada 

mezd za toto období bude v plné výši. V této souvislosti není předpoklad uplatnění náhrad z 

programu Antivir MPSV. 

 

Usnesení č. 5/2020 

Výbor JUS schvaluje postup a přijatá opatření činnost JUS v souvislosti s nemocí 

COVID-19. 
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 Výbor byl informován o činnostech JUS v průběhu nouzového stavu, poskytování informací 

SK/TJ - výkladová stanoviska a informace, které byly publikovány na webových stránkách 

JUS a facebokovém profilu JUS. 

 

 Příprava 32.  VH JUS 

Výbor JUS byl informován o stavu příprav 32. VH JUS. Volební VH se uskuteční v 

plánovaném termínu 3.6.2020. Výbor byl seznámen s materiálem pro jednání a zároveň se 

stavem nominovaných do orgánů JUS. 

 

Usnesení č. 6/2020 

Výbor JUS schvaluje strukturu a obsah materiálu pro jednání 32. VH JUS. Materiál 

bude sdruženým subjektům k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách v 

zabezpečené sekci v týdenním předstihu a v tištěné podobě na místě jednání. 

 

 Výbor JUS byl seznámen s pravděpodobným přesunem termínu VH ČUS, která byla 

plánována na 17. 6. 2020. Vzhledem k tomu, že se jedná o volební VH, tak podle metodiky 

podávání kandidatur do orgánů ČUS je termín stanoven nejpozději do 1.6.2020. Výbor JUS 

přijal v této souvislosti následující usnesení: 

 

Usnesení č. 7/2020 

Výbor JUS navrhuje na funkci člen VV ČUS ing. Vítězslava Holuba, předsedu Jihlavské 

unie sportu, z. s. a člena spolku HAS Jihlava, spolek, který je členem Jihlavské unie 

sportu, z. s. a dále navrhuje na funkci předsedy ČUS pan JUDr. Miroslava Janstu, 

předsedu České basketbalové federace z. s. 

Výbor JUS zvolil delegáta pro jednání VH ČUS pana ing. Vítězslava Holuba předsedu 

Jihlavské unie sportu, z. s. 

 

 Výbor byl informován o zrušení příprav sportovní akce - Den sportu pro seniory 2020 z 

důvodu současné zdravotní situace. 

 

 Výbor JUS projednal návrhy TJ/SK na ukončení členství v JUS. Jedná se o TJ/SK, které končí  

nebo pozastavují svoji činnost (Horolezecký klub Telč, z. s. a SK KYONGGI KWON, z. s, 

Club sportů Jihlava, spolek) 

 

Usnesení č. 8/2020 

Výbor JUS projednal žádosti SK/TJ o ukončení členství v JUS a schválil jej k datu 

13.5.2020. 

 

3. Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 

 Členové Výboru JUS byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS k  31.12. 2019. 

Kompletní zpráva o hospodaření bude součástí materiálu pro VH JUS 3.6.2020. 

Zároveň 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. 

 

Usnesení č. 9/2020 

Výbor JUS schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020 s tím, že finální verze bude předložena 

ke schválení VH JUS 3.6.2020 

 

 Členové Výboru JUS byli seznámeni s podanou žádostí o dotaci na "Podporu celoroční 

sportovní činnosti dětí a mládeže prostřednictvím dotace členům Všesportovního kolegia 

Kraje Vysočina" na Kraj Vysočina. Objem žádosti je vázán na stav členské základny mládeže 

JUS k 31.12.2019. Na základě tohoto parametru byla Krajem Vysočina schválena částka ve 

výši 473 587,- Kč. V současné době očekáváme připsání dotace na účet. Návrh rozdělení 

dotace je součástí materiálů pro jednání VH JUS. 
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Usnesení č. 10/2020 

Výbor JUS schvaluje podání žádosti o dotaci na " Podporu celoroční sportovní činnosti dětí a 

mládeže prostřednictvím dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina" na Kraj 

Vysočina ve výši 473 587,- Kč. Návrh na rozdělení dotace je předkládán ke schválení VH JUS 

dne 3.6.2020. 

 

 

4. Vyhodnocení ankety  "Nejlepší sportovec Jihlavska 2019" 

 

Původní termín vyhlášení ankety byl stanoven na čtvrtek 16. 4. 2020 od 18,00 hod. v DKO Jihlava. 

Vzhledem k nouzovému stavu a opatřením vlády vůči COVID-19, nebylo vyhlášení ankety 

uskutečněno. V současné době je dohodnuto náhradní řešení, vyhlášení ankety v omezeném počtu 

přítomných (vyhlašovat + vyhlášení). Termín je dohodnut na 1.6.2020 od 16,00 hod v Gotické síni 

magistrátu Města Jihlavy.  
  

5. Diskuse, závěr a usnesení 

 

 Problematika kontroly údajů SK/TJ ve spolkovém rejstříku ve vztahu k dotačním podmínkám a 

požadavků Národní sportovní agentury 

 Problematika vyplacených a nevyplacených dotací MŮJ KLUB 2020 

 Diskuse k roli Národní sportovní agentury pro sportovní prostředí 

 Informace o jednání Revizní komise JUS 

 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 20. 5. 2020  Ing. Holub Vítězslav 

 

 


