
 

Vážení sportovní přátelé, 

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

1. Jednorázové sportovní akce ve městě Jihlava pro období 1. 1. - 31. 12. 2021 

Program (alokace 450 tis. Kč) je určen na podporu jednorázových časově omezených projektů 

zpestřujících sportovní akce a aktivity, významných pro město Jihlavu, regionálního a nadregionálního 

významu, s mezinárodní účastí, vznik nových sportovních akcí a aktivit přístupných co nejširšímu 

počtu obyvatel, realizovaných na území města Jihlavy. 

 

Na projekt lze žádat o neinvestiční dotaci maximálně do výše 50.000 Kč a maximálně do výše 60 

% celkových způsobilých nákladů projektu. 

Žádosti lze podávat od 29. 3. 2021 do 7. 4. 2021 do 14 hodin! V případě zaslání poštou je pro 

včasné doručení Žádosti rozhodující datum razítka (přijetí) podatelny Magistrátu města Jihlavy (tj. 

nejdéle do 7. 4. 2021 do 14 hodin). 

Výzva k podání žádostí najdete v tomto odkaze: JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ AKCE 2021 

2. Sportovní dotační programy Kraje Vysočina 

Kraj Vysočina vyhlásil pro rok 2021 další sportovní dotační programy SPORTOVIŠTĚ 2021, alokace 

2,5 mil. Kč - podávání žádostí od 15. 3. do 25. 3. 2021 a ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 

2021, alokace 500 tis. Kč - podávání žádostí od 15. 3. do 1. 11. 2021. 

3. Postup SK/TJ při nemožnosti konání volební valné hromady 

Pro připomenutí uvádíme postup, který mohou SK/TJ v současné pandemické době využít 

v případě, že nelze uskutečnit valnou hromadu s fyzickou účastí osob, popř. jiné zasedání nejvyššího 

orgánu, které volí nové členy statutárního orgánu. Z tohoto důvodu připravila ČUS návod, co v tomto 

případě dělat. Informace k této tématice najdete v odkaze:  Funkční období členů volených orgánů 

spolku – prodloužení dle Lex covid v roce 2021 

4. Účetní výkazy TJ, SK za rok 2020 

V únorové Informaci jsme Vás upozorňovali, že do 15. 4. 2021 je třeba vložit do Informačního 
systému ČUS účetní výkazy TJ, SK. Vzhledem k tomu, že termíny ze strany Daňové správy byly 
posunuty, tak i ČUS reaguje a posunula termín pro vložení účetních výkazů do 30. 6. 2021. Nicméně 
SK/TJ, které již mají výkazy zpracovány, prosíme, aby na tento prodloužený termín nečekaly a vložily 
výkazy do IS ČUS hned, jak je budou mít hotové. 
 

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

V Jihlavě dne 19.3.2021 
Ing. Holub Vítězslav 
předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 

https://jihlava.cz/jednorazove-sportovni-akce-ve-meste-jihlava-pro-obdobi-1-1-31-12-2021/d-543802/p1=118031
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02813?kat=4&s=vse
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02810?kat=4&s=vse
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02810?kat=4&s=vse
https://www.cuscz.cz/novinky/funkcni-obdobi-clenu-volenych-organu-spolku-%C2%A0lex-covid-v-r-2021.html
https://www.cuscz.cz/novinky/funkcni-obdobi-clenu-volenych-organu-spolku-%C2%A0lex-covid-v-r-2021.html

