Zápis č.1 /2017
ze schůze Výboru Jihlavské unie sportu, z. s.
Datum konání:
Místo konání:
Předsedající:
Přítomni:

2. března 2017 v 8,00 hod., ukončení v 9,20 hod.
Jihlava, zasedací místnost Jihlavské unie sportu
Ing. Holub Vítězslav – předseda Jihlavské unie sportu
Ing. Vítězslav Holub, Háj Martin, Ing. Doležal Josef, Skočdopole
Jindřich, Mgr. Havlík Jiří

Omluveni:
Procentuální vyjádření:

100 %, Výbor byl usnášení schopný

Předložené materiály:

Program:
1.
2.

3.
4.
5.

Úvodní slovo předsedajícího, schválení programu jednání

Kontrola usnesení
Aktuální informace z činnosti JUS

Programy MŠMT 2017

Informace z jednání Komise pro sport Rady města
Jihlavy

Analýza členské základny za rok 2016

Návrh na svolání a příprava 29. VH JUS

Schválené akce ČUS Sportuj s námi 2017
Ekonomika Jihlavské unie sportu
Vyhodnocení ankety Nejlepší sportovec Jihlavska 2016
Závěr a usnesení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hospodaření JUS k 31.12.2016
Přehled vybraných akcí ČUS Sportuj s námi
2017
Nominace do ankety Nejlepší sportovec
Jihlavska 2016 - rozesláno v předstihu
Návrh rozpočtu JUS 2017
Návrh na svolání a přípravu 29. VH JUS
Analýza členské základny k 31.12.2016
Přehled plnění členských povinností TJ, SK
vůči JUS k 31.12.2016
Přehled TJ/SK, které podaly žádost na
program VIII. MŠMT 2017

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 13-15/2016 byla splněna
2. Aktuální informace z činnosti JUS


Programy MŠMT 2017

Program VIII. MŠMT - organizace sportu v SK, TJ
 JUS uskutečnil analýzu, ve které zjišťoval počet podaných žádostí ze strany TJ, SK k
programu VIII. MŠMT. Bylo konstatováno, že na dotazník odpovědělo téměř 70% TJ,
SK. Ze zjišťování vyplývá, že téměř 80% TJ, SK, které splňovaly podmínky MŠMT,
žádost na rok 2017 podaly (viz příloha 8 materiálu k jednání).


Informace z Komise pro sport Rady města Jihlavy
Členové výboru JUS byli seznámeni se závěry jednání komise, které se uskutečnily od minulého
jednání výboru. Byla projednávána otázka zapojení se Jihlavské unie sportu do příprav nového
koncepčního materiálu, který statutární město Jihlava připravuje. Byly předloženy varianty, které
zahrnují různý stupeň participace na tvorbě tohoto koncepčního materiálu.

Usnesení č. 1/2017
Výbor JUS vzal na vědomí varianty zapojení se JUS do tvorby Plánu rozvoje sportu v Jihlavě a
pověřil ředitele JUS dalším vyjednáváním se statutárním městem Jihlava a přijal případná
personální opatření v rámci organizace.
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- jednání Komise pro podporu činnosti SK/TJ (metodika licenční řízení OS ČUS, které by mělo rozlišit
rozsah a kvalitu poskytovaných služeb SCS).
-

Analýza členské základny JUS
Členům výboru JUS byla předložena dlouhodobá analýza členské základny JUS, která je již
zpracovávána v novém IS ČUS. JUS má k 31.12.2016 celkem 9 586 členů. Potěšitelné je, že nárůst
členské základny o 646 členů je způsoben nárůstem v kategorii mládeže. Co se týká struktury, tak
podíl mládeže činí 49% a dospělých 51%.

-

Návrh na svolání a příprava 29. VH JUS
Členům výboru JUS byl předložen návrh na svolání a přípravu 29. VH JUS. Byl stanoven termín pro
jednání na 17. května 2017. V případě obsazenosti zasedací místnosti je stanoven náhradní termín na
31.5.2017. Zároveň byl schválen program jednání VH.
Usnesení č. 2/2017
Výbor JUS vzal na vědomí návrh na svolání a přípravu 29 VH JUS, včetně termínů a programu
jednání. Sekretariát JUS připraví písemnou podobu dokumentů k jednání VH.

-

Projekt ČUS – Sportuj s námi 2017
Členové výboru JUS obdrželi přehled zařazených akcí do tohoto projektu pro rok 2017 (viz
předložený materiál č. 2). Vyjma akcí podpořených z centra, bude JUS podporovat i akce nezařazené
do celorepublikového kalendáře akcí.
Usnesení č. 3/2017
Výbor JUS vzal na vědomí informaci o zařazených akcích ČUS - Sportuj s námi 2017 do
celorepublikového kalendáře. Zároveň rozhodl podpořit nevybrané akce. Do příštího jednání
výboru JUS připraví ředitel JUS návrh na rozdělení.
3. Ekonomika Jihlavské unie sportu

-

Členové Výboru JUS byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS k 31..12. 2016. Podrobně byly
prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky od plánu. V oblasti
výnosů bylo získáno126,18 % plánovaných příjmů a náklady byly čerpány ve výši 99,58 % plánu.
Dále byl diskutována 1. verze návrhu rozpočtu na rok 2017. Členové výboru byli dále seznámeni s
východisky pro sestavení rozpočtu na rok 2017. V současnosti není, vzhledem k nejasnosti především
v oblasti příjmů, možné připravit konečný návrh rozpočtu pro rok 2017. Do rozpočtu zasáhnou
připravované licence SCS, které ČUS bude od roku 2017 spouštět a především skutečnost související s
ukončením loterií v Jihlavě, čímž zřejmě JUS přijde o výrazný dotační zdroj, který pomáhal
financovat servis pro TJ, SK a jejich dobrovolné funkcionáře.

-

Členové výboru byli dále seznámeni s výsledky řádné inventarizace majetku JUS k 31. 12. 2016.
V této souvislosti bylo přijato následující usnesení:
Usnesení č. 4/2017
Výbor JUS bere na vědomí výsledky řádné inventarizace k 31. 12. 2016 účetní jednotky
Jihlavské unie sportu, z. s. Informace bude předána v písemné podobě VH JUS.
4. Anketa "Nejlepší sportovec Jihlavska 2016"
Členové výboru JUS byli seznámeni s návrhem a harmonogramem příprav pro vyhlášení anket o
Nejlepšího sportovce Jihlavska 2016. Termín vyhlášení ankety byl oproti předpokladu změněn a
vyhlášení bude probíhat ve středu 5.4.2017 od 18,00 hod. v DKO Jihlava.
Členům Výboru JUS byl předložen návrh nominací pro vyhodnocení ankety „Nejlepší sportovec
Jihlavska za rok 2016“.Hodnocení se provádělo bodovým systémem členů Výboru JUS. 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. 5/2017
Výbor JUS se rozhodl vyhlásit nejlepší sportovce Jihlavska za rok 2016 v tomto pořadí:
1. místo –
Tereza Horáková
2. místo –
Jakub Škarek
3. místo –
Tereza Čechová
Do TOP 5 ještě byli zařazení: Renata Paulíčková a David Lupač.
5. Diskuse, závěr a usnesení
 Další diskuse byla vedena k jednotlivým bodům jednání.
 Termín dalšího jednání výboru JUS bude dohodnut dle aktuální potřeby.

Zapsal dne 2. 3. 2017

Ing. Holub Vítězslav

3

