Zápis č. 4/2021
ze schůze Výboru Jihlavské unie sportu, z. s.
Datum konání:
Místo konání:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Procentuální vyjádření:

10. prosince 2021 v 8,30 hod., ukončení v 9,40 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
 Opatření v souvislosti s COVID-19
2. Ekonomika Jihlavské unie sportu
 Hospodaření – změny v rozpočtu 2021
 Rozdělení příspěvku z vlastních zdrojů JUS pro TJ/SK za rok 2021
3. Diskuse, závěr a usnesení
Předložené materiály:
1. Hospodaření JUS k 8. 12. 2021
2. Východiska sestavení návrhu rozpočtu Jihlavské unie sportu na rok 2022
3. Plnění povinností SK/TJ vůči JUS v průběhu roku 2021
4. Pracovní tabulky
- ekonomické vyhodnocení akce: výměna koberců + výmalba
- návrh rozdělení mimořádného příspěvku mezi TJ/SK
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
Kontrola usnesení:
Usnesení č. 9 - 13/2021 byla splněna.


Aktuální informace z činnosti JUS
 Výbor byl informován o přijatých opatřeních v souvislosti s nemocí COVID-19. Provoz
aparátu JUS je uzpůsoben přijatým opatřením a zajišťuje všechny řádné činnosti vůči
sdruženým subjektům. V případě nutnosti je činnost JUS zajišťována pracovníky aparátu na
tzv. home office.
Usnesení č. 14/2021
Výbor JUS schvaluje postup a případná opatření směrem k činnosti JUS v souvislosti s
nemocí COVID-19.


Činnost JUS se zaměřovala na pomoc TJ/SK v souvislosti s dotační výzvou MŮJ LUB 2022 a
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.
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Záměr JUS realizovat důkladnou aktualizaci pasportu sportovišť TJ/SK zatím naráží na limity
pandemie COVID-19 a sběr dat tak nabírá zpoždění. Navíc zimní měsíce nejsou ideální pro
pořizování fotodokumentace venkovních sportovišť. Proto bylo rozhodnuto, že v zimních
měsících bude realizována aktualizace pasportu vnitřních sportovišť a na jaře 2022 následně
pasportizace sportovišť venkovních.



Spolupráce v projektu Tipsport Sportuj s námi s jednotlivými TJ/SK probíhala dle
plánovaného harmonogramu. Kromě akcí, o kterých byl Výboru JUS informován v září
proběhla za účasti České televize akce Běžce Vysočiny – 58. ročník Běh Heulosem –
Memoriál Jiřího Šmrhy viz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10103510226-sport-vregionech/321297370030010-beh-heulosem/



Členové Výboru byli informování o výsledcích soudního jednání v kauze sportovních dotací.
Po více než čtyřech letech jsou Česká unie sportu, její předseda Miroslav Jansta a generální
sekretář Jan Boháč nepravomocně očištěni od všech obvinění. Městský soud v Praze vynesl
verdikty, kdy ČUS a oba její zástupci zprostil obžaloby v celém rozsahu. Státní zástupce se
odvolal, a tak bude ještě probíhat další jednání u pražského vrchního soudu, kam odvolání
směřuje.
Usnesení č. 15/2021
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 8.12. 2021.
Podrobně byly prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky
od plánu. V oblasti výnosů bylo získáno 86,52 % plánovaných příjmů a náklady byly čerpány
ve výši 106,45 % plánu. Plánované náklady byly překročeny především z důvodu výměny
koberců a malování kanceláří (102 486,42 Kč). V této souvislosti byl Výbor JUS informován
o překročení původní nabídky na pokládku koberců a malování o 11 871,24 Kč z důvodu
víceprací - navíc provedena výmalba WC + sprchy a pokládka koberce WC a vyfrézování
podlahy pro položení potrubí pro el. přípojku pod koberce.
Usnesení č. 16/2021
Výbor JUS bere aktuální ekonomické informace na vědomí a schvaluje celkovou
finanční investici akce výměna koberců a výmalba sídla JUS včetně provedených
víceprací.


Rozdělení mimořádného finančního příspěvku pro TJ, SK
Výbor JUS byl v předchozím bodě seznámen s celkovými hospodářskými výsledky JUS.
Výbor JUS přistoupil k projednání možnosti rozdělení mimořádného finančního příspěvku pro
TJ, SK, které by bez poskytnutí tohoto příspěvku byly „čistými plátci“. V této souvislosti bylo
přijato usnesení o rozdělení mimořádného finančního příspěvku pro TJ, SK.
Usnesení č. 17/2021
Výbor Jihlavské unie sportu schválil mimořádný finanční příspěvek ve výši 22 000,- Kč
pro TJ-SK uvedené v tabulce.
Název TJ-SK
1.FC Batelov, z.s.
SKST Třešť, z.s.
Tělovýchovná jednota Hodice, spolek
SK BUWOL METAL Luka nad Jihlavou, z.s.
Tělovýchovná jednota Neslyšící Jihlava, z.s.
Sportovní klub Mrákotín, z.s.
TJ Růžená, z.s.
TJ Střítež, z.s.

Mimořádný příspěvek
1 000 Kč
500 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
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Název TJ-SK

Mimořádný příspěvek

TJ Věžnice, z.s.
Tělovýchovná jednota Ždírec, z.s.
TJ Kozlov, spolek
Tělovýchovná jednota CEJLE, z.s.
Sportovní klub Kostelec, z.s.
HAS Jihlava, spolek
TJ Dušejov 2000, z.s.
SK Střížov z.s.

1 500 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč
1 500 Kč

Celkem


22 000 Kč

Členové výboru byli dále seznámeni s východisky pro sestavení rozpočtu na rok 2022.
V současnosti není, vzhledem k nejasnosti ve způsobu financování územní struktury ČUS (dosud
nebyly vypsány státní programy podpory sportu na rok 2022), možné připravit návrh rozpočtu pro
rok 2022. Z tohoto důvodu Výbor projednal písemně předložený materiál Východiska sestavení
návrhu rozpočtu JUS na rok 2022. Pro financování roku 2022 přijal Výbor JUS následující
usnesení:
Usnesení č. 18/2021
Výbor JUS vzal na vědomí informace o přípravě rozpočtu JUS na rok 2022.
Usnesení č. 19/2021
Výbor JUS schválil rozpočtové provizorium pro rok 2022. Do schválení rozpočtu VH bude
čerpání rozpočtu probíhat na základě rozpočtového provizoria v maximální výši rozpočtu
roku 2021.



Členové výboru byli dále seznámeni s přípravou řádné inventarizace majetku JUS k 31. 12. 2021.
V této souvislosti bylo přijato následující usnesení:
Usnesení č. 20/2021
Výbor JUS vydává příkaz k provedení řádné inventarizace k 31. 12. 2021. K tomuto účelu
jmenuje tuto inventarizační komisi:
Předseda: Martin Háj
Členové: Ing. Vítězslav Holub, Monika Němcová

4. Diskuse, závěr a usnesení


Anketa "Nejlepší sportovec Jihlavska 2021"
Členové výboru JUS byli seznámeni s návrhem a harmonogramem příprav pro vyhlášení anket o
Nejlepšího sportovce Jihlavska 2021. Termín vyhlášení ankety není zatím stanoven. Dále byly
podány informace k uzavření smlouvy o záštitě ČUS nad touto anketou s finančním příspěvkem
10 tis. Kč.



Členové výboru byli seznámeni s plánem činnosti pro rok 2022 a přijala následující usnesení:

Usnesení č. 21/2021
Výbor JUS schválil plán činnosti na rok 2022. Pro rok 2022 jsou plánována jednání dle aktuální
potřeby (předpoklad 3 až 4 jednání). Předpoklad pro konání řádné VH JUS je v první polovině
roku 2022. Dále JUS bude pokračovat v organizaci amatérských soutěží, organizaci ankety
Nejlepší sportovec a Dne sportu pro seniory.


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 10. 12. 2021 Ing. Holub Vítězslav
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