Informace - prosinec 2021
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi informovat Vás o některých záležitostech, které souvisí s činností SK/TJ:

1) Vyúčtování MŮJ KLUB 2021, Údržba a provoz 2021
Dne 16. 12. 2021 zveřejnila NSA dokumenty pro vyúčtování dotací za rok 2021.
Informace k této problematice najdete v odkaze: VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ ZA ROK 2021.
2) NSA rozhodla o snížení výše dotace MŮJ KLUB 2022
NSA zveřejnila Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace, kterým stanovila
poměr snížení výše dotace v hodnotě 0,92. Důvodem je překročení disponibilní alokace
Výzvy. (Součet celkové výše dotací všech žádosti ve Výzvě činí: 1 742 mil. Kč. Disponibilní
alokace dle Výzvy činí: 1 600 mil. Kč. Výpočet poměru: 1 600/1 742 = 0,918).
3) Sportovní dotační programy Kraje Vysočina
Kraj Vysočina vyhlásil pro rok 2022 sportovní dotační programy, jejich přehled Vám
přinášíme. Oproti minulým letům došlo k výrazným změnám, a to nejen v rozsahu, ale i v
samotných programech.
ID
Název dotačního programu

Zahájení sběru

Ukončení

žádostí

sběru žádosti

Alokace v Kč

programu
FV02853

KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE
2022

8 000 000

17.01.2022

28.01.2022

FV02846

SPORTOVIŠTĚ, KLUBOVNY A TÁBOROVÉ
ZÁKLADNY 2022

4 750 000

17.01.2022

28.01.2022

FV02842

BAVÍME SE NA VYSOČINĚ 2022

3 700 000

17.01.2022

28.01.2022

FV02830

CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH
2022

600 000

31.01.2022

11.02.2022

FV02829

SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2022

5 000 000

17.01.2022

28.01.2022

FV02826

ÚČAST NA MISTROVSTVÍ A POŘÁDÁNÍ
MISTROVSTVÍ 2022

1 000 000

17.01.2022

31.10.2022
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4) Vyhlášené sportovní programy statutárním městem Jihlava na rok 2022
Statutární město Jihlava uveřejnilo Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Jihlavy na projekt v oblasti sportu a tělovýchovy - Dlouhodobá činnost
organizace 2022 – členská základna do 19 let a nad 19 let. Program je určen na podporu soustavné
a dlouhodobé sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2022. Účelem programu je podpora činnosti
sportovních organizací, spolků, sdružení, apod. na území města Jihlavy během stanoveného
období, ve kterém budou vyvíjet pravidelnou činnost. Poskytnutí dotace se týká registrovaných
dětí a mládeže ve věku do 19 let a registrovaných členů v jihlavských sportovních organizacích
starších 19 let. Dotace se poskytuje poměrnou částkou na jednoho člena podle stavu členské
základny k 31. 12. předchozího roku. Žádosti lze podávat od 10. 1. 2022 do 19. 1.2022 do 16:00
hodin. V případě zaslání poštou je pro včasné podání žádosti rozhodující datum razítka (přijetí)
podatelny Magistrátu města Jihlavy (tj. nejdéle do 19. 1.2022 do 16:00 hod.).
Více informací získáte v odkaze Dlouhodobá činnost organizace 2022.

5) Průzkum ČUS 2021
ČUS se obrací na zástupce TJ/SK s žádostí o nenáročnou, ale důležitou součinnost při
propagaci činnosti SK a TJ a jejich představitelů. Česká unie sportu k publicitě práce
sportovních klubů a k prosazování jejich lepších podmínek potřebuje nové, aktuální
informace o jejich činnosti. Proto Vás zdvořile žádáme, abyste se zapojili do nového
průzkumu ČUS. Jedná se o rychlé vyplnění on-line dotazníku s jednoduchými otázkami k
činnosti vašeho klubu.
Obdobný průzkum realizovala ČUS v roce 2018 a také v roce 2020. Na jeho základě
projevili novináři obrovský zájem o práci v TJ/SK. O klubech a jejich problémech se začalo
více psát a referovat v médiích. Díky tomu se zlepšuje také podpora sportu ze strany státu a
zlepšuje se povědomí o vaší náročné činnosti. Prosíme Vás proto o aktuální údaje, abychom
mohli pokračovat v propagaci vaší práce, posilování podpory a společenského uznání.
Odkaz na dotazník: https://forms.gle/2EFnQAEr3CmKk9B79
6) Připomenutí - 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 byl 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 2021.

7) Zveřejňování účetní závěrky za rok 2020
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Připomínáme TJ, SK povinnost zveřejnění účetní závěrky za rok 2020, jehož termín je do 31. 12. 2021.
Je třeba podotknout, že většina TJ, SK z okresu Jihlava zasílá potřebné dokumenty na rejstříkový soud
do Brna viz adresa:
Krajský soud v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno, e- mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz

Vážení sportovní přátele,
dovolte mi, abych Vám všem popřál příjemné prožití vánočních svátků, klid a rodinnou pohodu a
mnoho sportovních úspěchů v novém roce 2021.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

V Jihlavě dne 16. prosince 2021
Ing. Holub Vítězslav
předseda Jihlavské unie sportu, z.s.

