Informace - listopad 2021
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi informovat Vás o některých záležitostech, které souvisí s činností SK/TJ:
1. MŮJ KLUB 2022
Jak jsme Vás již informovali NSA zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2022, která se zaměřuje na
podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jenž se věnují sportování dětí a
mládeže od 3 do 20 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena 30. listopadu 2021 12,00 hod. S
výzvou se můžete seznámit zde...

Dne 1.11.2021 jsme k problematice této výzvy uspořádali ve spolupráci s městem Jihlava
seminář, na kterém jsme prezentovali novinky výzvy. S prezentací z tohoto semináře se můžete
seznámit zde: PREZENTACE SEMINÁŘ. V tomto odkaze najdete také prezentaci Programové dotace v
oblasti sportu a tělovýchovy v Jihlavě pro rok 2022, které vyhlašuje statutární město Jihlava.

2. Výzva Podpora TJ/SK ZPS 2022 Parasport
Národní sportovní a entura zveřejnila Výzvu 15/2021 Podpora SK/TJ ZPS 2022 Parasport,
která má podpořit pravidelné sportovní aktivity pro zdravotně postižené sportovce. Kompletní
informace naleznete zde...
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3. Projekt ČUS - Tipsport Sportuj s námi
I pro rok 2022 připravuje ČUS tento projekt, do kterého se mohou zapojit TJ, SK se svými sportovními
akcemi. Přihlásit se můžete on-line z odkazu:
PŘIHLÁŠKA ČUS SPORTUJ S NÁMI 2022
Přihláška je otevřena do 30. listopadu. 2021.

Podmínky zařazení akcí do projektu
Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost
neor anizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám. Akce budou vybrány také
tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.
1. Or anizátor musí být členským subjektem ČUS;
2. akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3. minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání
akce v tomto počtu téměř nemožné);
4. akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
5. nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
6. termín konání akcí je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
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Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S or anizátory vybraných akcí
budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci
partnerů projektu.
V případě, že si nebudete jistí jak se přihlásit do projektu, můžete kontaktovat paní Moniku
Němcovou mailem: jus@sportjihlava.cz nebo telefonicky 567 301 938.
4. Aktualizace členské základny a pasportizace
Tak jako každý rok vydala Česká unie sportu pokyny ke statistickému šetření stavu členské základny a
k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení. Statistická data jsou používána nejen při jednáních
se státními a samosprávními institucemi, ale jsou podkladem pro export dat do Rejstříku NSA a také
byla data v letošním roce z Informačního systému ČUS využívána pro podání žádosti na Můj Klub
2022.

Co je třeba udělat?
1. Aktualizovat stav členské základny v Informačním systému ČUS https://iscus.cz – termín do 31.12.
2021
Pokyny ke správnému vyplňování najdete v manuálech k IS ČUS na našich webových stánkách
v sekci – Informace pro TJ,SK – Software – Informační sytém ČUS pro TJ,SK – manuály nebo přímo
na webové stránce https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html
2. V případě, že máte v Informačním systému ČUS zařazen pasport sportovních zařízení, provést jeho
aktualizaci - Pasportizace sportovních zařízení TJ/SK. Zde navazuji na informaci, kterou jsem Vám
zasílal v září letošního roku v souvislosti s tzv. „inventarizací stavu“ sportovišť. Připomínám, že v
průběhu následujcícíh měsíců kontaktuje předsedy TJ/SK slečna Tereza Ščerbanová, kterou již většina
z Vás zná, protože s Vámi spolupracovala při změnách stanov TJ/SK při novele Občanského zákoníku
v letech 2015 a 2016. Se zástupci TJ/SK provedou aktualizaci dat, které jsou v současné době
v informačním systému a udělá zároveň i fotodokumentaci. Tím docílíme stavu, který bude nejen
aktuální, ale bude i systémový a jednotný. Prosíme Vás o spolupráci a součinnost. Děkujeme.
Kontakt: Tereza Ščerbanová tel.: 607 043 669, mail: scerbanova@sportjihlava.cz

5. Členské příspěvky TJ, SK za rok 2021
Předpis k úhradě členských příspěvků na rok 2021, které byly stanoveny valnou hromadou Jihlavské
unie sportu dne 2. 6. 2021, vám bude odeslán elektronickou poštou. Termín pro jejich zaplacení je do
31. 12. 2021. Úhrada příspěvků je podmínkou pro zařazení TJ,SK do seznamu příjemců finanční
podpory pro rok 2022.

6. Vyúčtování příspěvku Kraje Vysočina na mládež za rok 2021
Dotace ve výši 456 140,-, kterou Jihlavská unie sportu obdržela z Kraje Vysočina na podporu
celoročního sportování dětí a mládeže v TJ,SK, byla kompletně rozeslána dle schváleného usnesení č.
1/4 Valné hromady Jihlavské unie sportu a dle usnesení Výboru Jihlavská unie sportu č.11/2021.
Formulář pro vyúčtování tohoto příspěvku, který vám bude zaslán, prosím zašlete do 11. 1. 2022.
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7. Účetní výkazy TJ, SK za rok 2020
Připomínáme následujícím TJ,SK:
KVL Slavoj Kostelec, FSC Stará Říše, TJ Větrný Jeníkov, SK Rohozná, MASPV Mrákotín, TJ Mír
Nadějov, TJ Dušejov 2000, SK Pavlov, Florbalová škola Jihlava, Karate klub Vysočina, FC Bítovčice,
SK Polytechnik Jihlava a SK MG Vysočina Jihlava, že je nutno vložit do Informačního systému ČUS
účetní výkazy za rok 2020.
V případě, že budete potřebovat pomoci, obraťte se na paní Němcovou mailem:
mailto:jus@sportjihlava.cz nebo telefonicky 728 949 232.

8. Opatření proti COVID-19
V současné době opět dochází k nárůstu případů nemoci COVID-19 a opět můžeme předpokládat
opatření, která budou usměrňovat všechny oblasti našeho života, sport nevyjímaje. V této
souvislosti jsme opět obnovili na našich webových stránkách odkaz na oficiální stanoviska ČUS k
této problematice. Zde můžete najít aktuální opatření směrem ke sportu.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

V Jihlavě dne 8. listopadu 2021
In . Holub Vítězslav
předseda Jihlavské unie sportu, z.s.

