Zápis č. 3/2021
ze schůze Výboru Jihlavské unie sportu, z. s.
Datum konání:
Místo konání:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Procentuální vyjádření:

29. září 2021 v 9,00 hod., ukončení v 10,35 hod.
Jihlava, zasedací místnost Jihlavské unie sportu
Ing. Holub Vítězslav – předseda Jihlavské unie sportu
Ing. Holub Vítězslav, Háj Martin, Ing. Doležal Josef, Mgr. Havlík Jiří,
Skočdopole Jindřich
100 %, Výbor byl usnášení schopný

Program:
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení programu jednání
 Kontrola usnesení
 Schválení hlasování per-rollam za uplynulé období
 Realizační opatření k usnesením VH JUS z 2.6.2021
2. Ekonomika Jihlavské unie sportu
 Hospodaření - změny rozpočtu 2021
 Rozdělení příspěvku Kraje Vysočina na mládež - 2. část
3. Diskuse, závěr a usnesení
Předložené materiály:
1. Protokoly hlasování per-rollam z 24.3. a 10.5. 2021 - rozeslány elektronicky
2. Hospodaření JUS k 29.9.2021
3. Plnění povinností SK/TJ vůči JUS v průběhu roku 2021
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. Aktuální informace z činnosti JUS


Kontrola závěrů a usnesení

Z důvodu proticovidových opatření se v roce 2021 konala hlasování o usnesení k
projednávaným materiálům jednání výboru JUS formou per-rollam. Výbor JUS schválil všechna
usnesení přijatá v období 22.3.2021 - 24.3.2021 a v období 6.5.2021 -10.5.2021.
Usnesení č. 9/2021
Výbor JUS schvaluje usnesení přijatá formou per-rollam v období 22.3.2021 - 24.3.2021 a v
období 6.5.2021 -10.5.2021.
Kontrola usnesení:
Usnesení č. 1 - 8/2021 byla splněna.
Výbor JUS projednal průběh Valné hromady JUS a zabýval se opatřeními k zajištění realizace
jednotlivých přijatých usnesení. V této souvislosti konstatoval, že úkoly vyplývající z usnesení budou
plněny v rámci pracovního pořádku představitelů JUS a pracovníků aparátu JUS. Výbor bude
kontrolovat plnění úkolů v rámci Kontroly plnění usnesení Výboru JUS, do jejíž databáze budou úkoly
vloženy.


Aktuální informace z činnosti JUS
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Výbor byl informován o přijatých opatřeních v souvislosti s nemocí COVID-19. Provoz
aparátu JUS byl uzpůsoben přijatým opatřením, nicméně zajišťoval všechny řádné činnosti
vůči sdruženým subjektům. Činnost JUS nebyla přerušena a proto nebylo žádáno o žádnou
podporu z vyhlášených programů státu na snížení ekonomického dopadu nouzového stavu a
náhrady mezd za toto období bylo v plné výši.



Po postupném rozvolnění se rozbíhaly sportovní soutěže a závody a uskutečnila se řádná
Valná hromada JUS v plánovaném termínu. V průběhu prázdnin byla vyhlášena NSA dotační
výzva KABINA 2021 a dále investiční výzva REGIONY 2021.



Činnost JUS se zaměřovala na pomoc TJ/SK v souvislosti s evidencí skutečných majitelů, což
je další administrativní zátěž klubů při případných žádostech o dotaci, neboť v návaznosti na
novelu zákona č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů musí
žadatel o dotace u samospráv dokládat úplný výpis evidence skutečných majitelů. Problém tak
může nastat u TJ/SK, které nemají zřízenu datovou schránku.



V návaznosti na usnesení č. 6 a 7/2021 realizovala JUS na jihlavském náměstí výstavu
fotografií z ankety Nejlepší sportovec Jihlavska uplynulého dvacetiletí. Vzhledem k epidemii
COVID nebyl v letošním roce pořádán slavnostní galavečer u příležitosti vyhlašování
nejlepších sportovců Jihlavska. Z tohoto důvodu jsme s dalšími partnery - Jihlavskými listy,
městem Jihlava a Domem dětí a mládeže připravili tuto výstavu, která nám připomněla
jednotlivé vítěze vyhodnocených anket za uplynulých 20 let a také zde bylo připomenutí
činnosti našeho dlouholetého předsedy Jiřího Šmrhy.



Po roční odmlce se nám podařilo ve spolupráci s Krajskou organizací ČUS Kraje Vysočina
zorganizovat Den sportu pro seniory. Příprava akce zabrala hodně práce a i finančně byla
náročná. O slavnostní zahájení se postaral náměstek primátorky Petr Ryška a o slavnostní
dekorování vítězů se postarali radní Kraje Vysočina pánové Tourek a Břížďala v čele s
hejtmanem Vítězslavem Schrekem.



Ve spolupráci s Krajskou organizací ČUS Kraje Vysočina jsme zorganizovali seminář
pracovníků okresních a krajských organizací ČUS krajů Jihomoravského, Zlínského,
Vysočiny a částečně i Olomouckého kraje, která se uskutečnila v penzionu Rytířsko.



JUS začala pracovat na aktualizaci pasportu sportovišť TJ/SK. V této souvislosti uzavřela DPP
mimo jiné i na tuto činnosti s Terezou Ščerbanovou, která bude celou novou pasportizaci
sportovišť pro JUS zajišťovat v součinnosti s jednotlivými TJ/SK.



Spolupráce v projektu Tipsport Sportuj s námi s jednotlivými TJ/SK probíhala dle
plánovaného harmonogramu. Zatím proběhly akce Kamenická 15 pořadatel Kamenice 1933,
Axis Noční desítka pořadatel P-team, Hurá na hřiště pořadatel TJ Velký Beranov a Sportovní
den seniorů pořadatel JUS.
Usnesení č. 10/2021
Výbor JUS bere aktuální informace z činnosti JUS na vědomí.

3. Ekonomika Jihlavské unie sportu


Členové Výboru JUS byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS stř. Aparát k 29.9. 2021.
Podrobně byly prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky
od plánu. V oblasti výnosů bylo získáno 77,61 % plánovaných příjmů a náklady byly čerpány
ve výši 62,11 % plánu



Kraj Vysočina poskytl pro rok 2021 dotaci členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina ve
výši 4 400 000,- Kč. Pro Jihlavskou unii sportu byla vypočítána dotace na členy do 18 let věku
ve výši 456 140,- Kč. Rozhodnutím VH JUS neobdrží příspěvek z těchto zdrojů TJ, SK, které
nesplnily své povinnosti vůči JUS nebo nemají přizpůsobeny stanovy NOZ. Jedná se o tyto
TJ/SK:
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Název TJ/SK
KVL SLAVOJ Kostelec z.s.

Počet
dětí

Důvod nepřidělení

Částka

8

Nesplnění povinností

800 Kč

FSC Stará Říše o.s.

4

Nesplnění povinností

Místní asociace sportu pro všechny v Mrákotíně

12

Stanovy

TJ Mír Nadějov z.s.

2

Nesplnění povinností

200 Kč

Sportovní klub Pavlov z.s.

21

Nesplnění povinností

2 100 Kč

Florbalová škola Jihlava, z.s.

123

Nesplnění povinností

12 300 Kč

Karate klub Vysočina, o.s.

26

Stanovy

FC Bítovčice, z.s.

5

Nesplnění povinností

500 Kč

Sportovní klub moderní gymnastiky Vysočina Jihlava, z.s.

5

Nesplnění povinností

500 Kč

400 Kč
1 200 Kč

2 600 Kč

Následně Valná hromada Jihlavské unie sportu schválila klíč k dělení této dotace:
 splní-li TJ/SK plně povinnosti vůči Jihlavské unii sportu (stanovené usneseními VH JUS),
pak každý člen TJ/SK do 18 let věku obdrží 100,- Kč tj. 4171 členů (tj. dětí, které evidují
TJ,SK, které splnily všechny administrativně-ekonomické povinnosti vůči ČUS a JUS).
Pozn.: ačkoli JUS eviduje ve své členské základně 4 377 dětí, tak Kraj Vysočina pro
přidělení dotace uznal pouze 4 339 dětí.
 zbytek dotace, tj. 39 040,- Kč rozdělit ve prospěch TJ/SK, které pořádají sportovní akce
pro mládež.
Usnesení č. 11/2021
Výbor JUS schválil rozdělení dotace Kraje Vysočina na mládež - 2. část na příspěvky pro TJ,
SK, na podporu celoročního sportování mládeže v tomto rozsahu:
Název TJ-SK

Výše příspěvku

Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s.
Sportovní klub OK Jihlava, z. s.
TJ Jiskra Dobronín, z. s.
Pteam sport, z. s.
Slavoj Polná, z. s.

8 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
8 000 Kč
5 040 Kč

Vysočina Gladiators z.s.

8 000 Kč
Celkem



39 040 Kč

Členové výboru byli seznámeni se stavem plnění Smlouvy o poskytování služeb ve vztahu k TJ,
SK, která je uzavřena s KO ČUS. Na základě této smlouvy bude JUS uhrazena dohodnutá částka
ve výši 43 tis. Kč.

Usnesení č. 12/2021
Výbor Jihlavské unie sportu vzal na vědomí vyhodnocení uzavřené smlouvy, včetně finanční
realizace.


Členové Výboru JUS byli seznámeni s procesem žádosti JUS o dotaci na SM Jihlava pro rok
2022.

Usnesení č. 13/2021
Výbor JUS schválil koncept žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu SM Jihlavy na rok 2022.

4. Diskuse, závěr a usnesení


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 29. 9. 2021 Ing. Holub Vítězslav
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