Informace - leden 2021
Vážení sportovní přátelé,
v úvodu mi dovolte, abych Vám popřál hodně zdraví, sportovních i osobních úspěchů a vše dobré v
novém roce.

1) Připomenutí


Vyúčtování příspěvku Kraje Vysočina na mládež za rok 2020
Vyzýváme TJ, SK, které ještě neodeslaly na Jihlavskou unii sportu formulář vyúčtování
příspěvku Kraje Vysočina na mládež za rok 2020, aby tak neprodleně udělaly.


Vyúčtování dotace MŠMT – Můj Klub 2020
Připomínáme, že do 15.2.2021 je třeba na MŠMT nahrát do systému IS Sport a zaslat
písemně Formulář „Vyúčtování a finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí
poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv" (MŠMT
doporučuje nahrání i zaslání provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2021)
Manuál vyúčtování platný pro dotační výzvy MŮJ KLUB 2020
MUJ_KLUB_2020_manual vyuctovani a FV_fin.pdf
Formuláře pro vyúčtování a Finanční vypořádání programu MŮJ KLUB 2020:
MK2020_vyúčtování_vypořádání.xlsx
V případě potřeby se obraťte na paní Moniku Němcovou, mailem: jus@sportjihlava.cz nebo
telefonicky: 567301938.


Zveřejňování účetní závěrky za rok 2019
31.12.2020 uplynul termín pro zveřejnění účetní závěrky za rok 2019 na rejstříkovém soudě v
Brně viz adresa: Krajský soud v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Opětovně připomínáme
TJ/SK, které tuto zákonnou povinnost nesplnily, aby tak učinily, neboť jsou na splnění této povinnosti
navázány dotace od NSA.

2) Sportovní dotační programy Kraje Vysočina
Kraj Vysočina vyhlásil pro rok 2021 sportovní dotační programy:
Sportujeme a volný čas 2021 podávání od 25.1. do 5.2.2021
Celoroční aktivity handicapovaných 2021 podávání od 1.2. do 12.2.2021
Krajská centra talentované mládeže 2021 podávání od 1.2. do 12.2.2021.
Dále Kraj Vysočina připravuje programy (zatím nebyly vyhlášeny):
SPORTOVIŠTĚ 2021 a ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2021
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3) Vyúčtování programu Covid-Sport
Vyúčtování má být podáno na NSA do 15. 2. 2021 – podklady k vyúčtování však zatím NSA
(stav k 18.1.2021) nezveřejnila. Hlídáme to, jakmile NSA uveřejní podklady k vyúčtování, ihned Vás
budeme informovat.

4) Průzkum sportovních úspěchů sportovců v roce 2020
Každoročně Kraj Vysočina a Krajská organizace ČUS vyhlašuje Anketu Sportovec Kraje
Vysočina. Rok 2020 byl vzhledem k pandemii COVID-19 naprosto specifický, což se samozřejmě
projevilo i ve sportu, především v pořádání sportovních soutěží. I přes toto zásadní omezení se Kraj
Vysočina s naší spoluprací rozhodl udělat průzkum sportovních úspěchů sportovců v roce 2020 tak,
aby žádný z vynikajících sportovních výsledků "nezapadl". V této souvislosti si Vás dovolujeme oslovit
a požádat Vás o spolupráci při nominacích sportovců. Jestli některý ze sportovců Vašeho klubu dosáhl
v roce 2020 výborných sportovních výsledků, tak jej prosím nominujte. Termín pro nominace je do
5.2.2021. Odkaz na formulář najdete na - viz obrázek:

Nominační kritéria
Navrhovaný sportovec musí splňovat tato kritéria:
1) sportovec musí být členem TJ, SK z Kraje Vysočina (vyjma kategorie Sportovní výkon roku),
2) sportovec dosáhl v roce 2020 sportovních úspěchů minimálně na celorepublikové úrovni (např.
mistrovství ČR, mistrovství Evropy, světa, světový pohár apod.).
Kategorie, do kterých lez nominovat:
1) Junior (chlapci, dívky) - zařazení do této kategorie podléhá věkovému vymezení v rámci
jednotlivých sportovních odvětví
2) Zdravotně postižený sportovec
3) Trenér
4) Dospělí (muži, ženy) - zařazení do této kategorie podléhá věkovému vymezení v rámci jednotlivých
sportovních odvětví
5) Kolektiv - pouze týmy (celky) kolektivních sportů všech věkových kategorií
6) Sportovní výkon roku - sportovec, který dosáhl významného sportovního výkonu na republikové či
mezinárodní úrovni, pochází z Kraje Vysočina a v tomto kraji trénoval a závodil minimálně v
mládežnických kategoriích
7) Cena za přínos pro sport - kategorie reflektuje přínos v oblasti sportu, je určena sportovcům,
trenérům, rozhodčím, funkcionářům a dalším sportovním činitelům, kteří významně přispěli k rozvoji,
masovosti, kvalitě či obecně fungování a propagaci sportu v Kraji Vysočina.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

V Jihlavě dne 18. ledna 2021
Ing. Holub Vítězslav
předseda Jihlavské unie sportu, z.s.

