Zápis č. 1/2022
ze schůze Výboru Jihlavské unie sportu, z. s.
Datum konání:
Místo konání:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Procentuální vyjádření:

6. května 2022 v 8,30 hod., ukončení v 9,50 hod.
Jihlava, zasedací místnost Jihlavské unie sportu
Ing. Holub Vítězslav – předseda Jihlavské unie sportu
Ing. Holub Vítězslav, Háj Martin, Mgr. Havlík Jiří, Skočdopole
Jindřich
Ing. Doležal Josef
80 %, Výbor byl usnášení schopný

Program:
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení programu jednání
 Kontrola usnesení
2. Informace z činnosti JUS
 Vyhodnocení ankety "Nejlepší sportovec Jihlavska 2021"
 Návrh na svolání a příprava 34. VH JUS
 Členská základna JUS - plnění povinností vůči JUS
 Výzvy NSA pro TJ/SK - MŮJ KLUB 2022, problematika Rozhodnutí NSA
3. Ekonomika Jihlavské unie sportu
 Hospodaření za rok 2021
 Návrh rozpočtu na rok 2022
 Návrh systému rozdělení příspěvku z Kraje Vysočina na rok 2022
4. Diskuse, závěr a usnesení
Předložené materiály:
1. Hospodaření JUS k 31. 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. Návrh na svolání a příprava 34. VH JUS
5. Členská základna JUS k 31.12.2021
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
Kontrola usnesení:
Usnesení č. 9 - 13/2021 byla splněna.



Aktuální informace z činnosti JUS
výbor JUS se zabýval vyhodnocením ankety "Nejlepší sportovec Jihlavska za rok 2021. Nominace
byly sebrány od TJ/SK, následně bylo provedeno vyhodnocení jednotlivými členy výboru JUS a
zástupcem města Jihlava panem Ryškou a zástupcem médií panem Bočkem. Výsledky byly
prezentovány na galavečeru, který proběhl 6.4.2022.

Usnesení č. 1/2022
Výbor JUS rozhodl o ocenění těchto sportovců věcnými dary v souhrnné hodnotě do 12 tis. Kč a
poháry pro jednotlivé kategorie jednotlivec, kolektiv a trenér.
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výbor JUS se zabýval stavem a vývojem členské základny JUS do roku 2021, která je zpracována
na základě podkladů z Informačního systému ČUS. JUS má k 31. 12. 2021 celkem 9 221 členů.
Celkově došlo k meziročnímu poklesu (absolutně o 373 členů). V souvislosti s žádostí o podporu
sportovní činnosti ze strany Kraje Vysočina (Všesportovní kolegium) jsme předali podklady (stav
členské základny) pro dotaci na rok 2022 včetně seznamu členské základny mládeže k 31.12.2021
v počtu 4 347 členů. Z důvodu duplicit nám byl stav krácen na 4288 členů, na které bychom měli
získat dotaci ve výši 447 198,- Kč.



výboru JUS byl předložen návrh na svolání a přípravu 34. VH JUS. Jedná se o nevolební VH.
Termín jednání je stanoven na 1. června 2022.

Usnesení č. 2/2022
Výbor JUS schválil návrh na svolání a přípravu 34. VH JUS, včetně termínů a
programu jednání. Sekretariát JUS připraví písemnou podobu dokumentů k jednání
VH, která bude v minimálním rozsahu (program, jednací řád, návrh na usnesení) a
elektronickou podobu v rozsahu předchozích let.


činnost JUS se zaměřovala na pomoc TJ/SK v souvislosti s dotační výzvou MŮJ LUB 2022.
V současné době začala NSA zasílat TJ/SK Rozhodnutí o dotaci, která obsahují nové
požadavky, např. na evidenci tréninkových plánů a docházek, které se mají stát součástí
vyúčtování dotace. Na všechny nové podmínky, která NSA zahrnula do Rozhodnutí budou
TJ/SK upozorněny na jednání VH JUS.



výbor byl seznámen s uzavřením dodatků nájemní smlouvy od 1.4.2022, které zahrnuje
zvýšení avizované pronajímatelem. Zvýšení těchto položek bude zohledněno v plánovaném
rozpočtu.



výbor byl dále seznámen s uzavřením nové smlouvy na poskytování úklidových prací s panem
Zdeňkem Kučerou, který převzal závazky za předchozího poskytovatele služeb Horácké
služby Jihlava s. r. o.

3. Ekonomika Jihlavské unie sportu
 členové Výboru JUS byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS stř. Aparát k 31.12. 2021.
Podrobně byly prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky
od plánu. V oblasti výnosů bylo získáno 114,98 % plánovaných příjmů a náklady byly
čerpány ve výši 117,69 % plánu. Plánované náklady byly překročeny především z důvodu
výměny koberců a malování kanceláří (102 486,42 Kč). Především z tohoto důvodu skončilo
hospodaření JUS stř. Aparát za rok 2021 ve ztrátě ve výši 33 934,88 Kč.
Usnesení č. 3/2022

Výbor JUS bere na vědomí výsledky hospodaření střediska Aparát JUS k 31. 12. 2021.
Informace bude předána v písemné podobě VH JUS.


členové výboru byli dále seznámeni s výsledky řádné inventarizace majetku JUS k 31. 12.
2021. V této souvislosti bylo přijato následující usnesení:

Usnesení č. 4/2022
Výbor JUS bere na vědomí výsledky řádné inventarizace k 31. 12. 2021 účetní jednotky
Jihlavské unie sportu, z. s. a schvaluje vyřazení opotřebeného majetku. Informace bude předána
VH JUS.


byly podány informace k návrhu rozpočtu na rok 2022. V současnosti není, vzhledem k
nejasnosti především v oblasti příjmů, možné připravit konečný návrh rozpočtu pro rok 2022.
Z tohoto důvodu byla připravena "východiska" sestavení návrhu rozpočtu JUS na rok 2022,
která budou upřesněna až pro jednání VH JUS.
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Usnesení č. 5/2022
Výbor JUS schvaluje východiska návrhu rozpočtu na rok 2022 s tím, že finální verze bude
předložena ke schválení VH JUS 1.6.2022.


výbor JUS byl seznámen s aktualizací vnitřních předpisů JUS. V této souvislosti byly
příslušné vnitřní předpisy upraveny.

Usnesení č. 6/2022
 Výbor JUS schvaluje aktualizaci vnitřních předpisů dle předloženého návrhu.
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 6. 5. 2022

Ing. Holub Vítězslav
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