Zápis č. 2/2022
ze schůze Výboru Jihlavské unie sportu, z. s.
Datum konání:
Místo konání:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Procentuální vyjádření:

30. září 2022 v 9,00 hod., ukončení v 10,00 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
• Aktuální informace ČUS
• Energetická krize a její promítnutí do sportu
• Informace z Kraje Vysočina k dotačními programům do sportu a změnám pro další období
• Výzvy NSA pro TJ/SK – neinvestiční, investiční
• Amatérské soutěže – zahájení dalšího soutěžního ročníku
• Informace o pasportizace sportovišť – spolupráce s TJ, SK
• Informace o realizaci Dne sportu pro seniory
3. Ekonomika Jihlavské unie sportu
• Hospodaření JUS
• Návrh na rozdělení příspěvku z Kraje Vysočina na rok 2022 – 2 část
4. Diskuse, závěr a usnesení
• Přihláška k členství – Sportakem z. s.
Předložené materiály:
1. Hospodaření JUS k 30. 9. 2022
2. Plnění povinností SK/TJ vůči JUS v průběhu roku 2022
3. Přihláška do JUS – Sportakem z. s., webové stránky https://sportakem.cz/
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. 1 - 6/2022 byla splněna.
•

Aktuální informace z činnosti JUS

−

Aktuální informace ČUS
Výbor JUS byl informován o stavu financování územních pracovišť ČUS v roce 2022,
problematikou, která vyplývá z Rozhodnutí NSA – nutností dodržení rozpočtů, administrativou
s tím spojenou, kontrolou NSA, která v současné době probíhá v centru ČUS za rok 2021.
Dále byl Výbor JUS informován o ekonomické situaci ČUS, kterou přivodila energetická krize –
situace ve střediscích Podolí, Nymburk, Zadov a o situaci v pronajatých lyžařských střediscích.
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−

Energetická krize a její promítnutí do sportu
Výbor byl seznámen s aktivitami ČUS v situaci energetické krize pro sportovní spolky – výstupy
z tiskové konference ČUS ze dne 13.9.2022, poděkování TJ/SK, které se průzkumu ČUS zúčastnily
(podrobnější informace z průzkumu ČUS lze nalézt na: https://www.cuscz.cz/novinky/pruzkumcus-situace-ve-sportu-je-vice-nez-kriticka.html, jednání s představiteli vlády a dále poslanci a
senátory o nutnosti sportovnímu prostředí pomoci – viz dopisy premiér, ministr průmyslu a obchodu
a ministr financí.

−

Informace z Kraje Vysočina k dotačními programům do sportu a změnám pro další období
Výbor JUS byl informován o jednání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina, které bylo svoláno
na žádost pana radního Břížďaly a mělo se týkat financování VŠK v roce 2023 včetně střednědobého
výhledu podpory VŠK z rozpočtu Kraje Vysočina.

Usnesení č. 7/2022

Výbor JUS bere na vědomí informaci z jednání VŠK Kraje Vysočina na vědomí a
pověřuje předsedu JUS, aby vynaložil veškeré úsilí k zachování programu „celoroční
sportování mládeže“, který Kraj Vysočina dosud finančně podporoval, aby byl zacháván
i dalším časovém horizontu.
−

Výzvy NSA pro TJ/SK – neinvestiční, investiční
Výbor JUS byl informován o vypsaných výzvách NSA (neinvestičních i investičních v roce 2022)
a připravovaných výzvách pro rok 2023 – Můj klub 2023 – pro podání nutnost, aby měly TJ/SK již
zřízeny datové schránky (DS). Na TJ/SK pro šla informace, aby si DS zřídili již nyní, aby podání
pro výzvu Můj klub 2023 mohly splnit.

−

Amatérské soutěže – zahájení dalšího soutěžního ročníku
Výbor JUS byl seznámen se startem dalších soutěžních ročníků v hokeji – 2 soutěže s celkem 20
účastníky a badmintonu. Po covidovém období a cenovém nárůstu energií je potěšitelné, že zájem
o tyto soutěže neklesl.

−

Informace o pasportizace sportovišť – spolupráce s TJ, SK
Předseda JUS informoval přítomné o pokračování aktualizace pasportizačního šetření sportovišť
TJ/SK. Je pořízena fotodokumentace, která je vkládána do Informačního systému ČUS
k jednotlivým sportovištím. Aktualizace bude dále pokračovat v souladu s časovými možnostmi
zástupců TJ/SK.

−

Informace o realizaci Dne sportu pro seniory
7. 9. 2022 byla úspěšně realizována akce Den sportu pro seniory. Akce byla úspěšná, zahrnovala
nové disciplíny, které byly pro seniory zábavné. Akce byla prezentována v Jihlavských listech. Akci
zahájil náměstek primátorky Jihlavy pan Petr Ryška a v závěru předávali ocenění pan hejtman
Vítězslav Schrek a jeho náměstek pro sociální služby pan Tourek.

3. Ekonomika Jihlavské unie sportu
− členové Výboru JUS byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS stř. Aparát k 29. 9. 2022.
Podrobně byly prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky od
plánu. Příjmová část rozpočtu je plněna ze 77,28 % a výdajová část je čerpána ze 70,2 %.
Usnesení č. 8/2022

Výbor JUS bere na vědomí výsledky hospodaření střediska Aparát JUS k 29. 9. 2022.
−

Kraj Vysočina poskytl pro rok 2022 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 447 198,- 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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Počet
dětí

Důvod nepřidělení

KVL SLAVOJ Kostelec z.s.

8

Nesplnění povinností

Místní asociace sportu pro všechny v Mrákotíně

12

Stanovy

Florbalová škola Jihlava, z.s.

109

Nesplnění povinností

Karate klub Vysočina, o.s.

17

Stanovy

FC Bítovčice, z.s.

4

Nesplnění povinností

400 Kč

Sportovní klub moderní gymnastiky Vysočina Jihlava, z.s.

7

Nesplnění povinností

700 Kč

Název TJ/SK

Částka
800 Kč
1 200 Kč
10 900 Kč
1 700 Kč

15 700 Kč

Celkem

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. 4 190 členů (tj. dětí, které evidují
TJ,SK, které splnily všechny administrativně-ekonomické povinnosti vůči ČUS a JUS – viz
příloha materiálu pro jednání VV JUS).
zbytek dotace, tj. 28 198,- Kč rozdělit ve prospěch TJ/SK, které pořádají sportovní akce pro
mládež. K této částce byla přiřazena hodnota 100,- Kč SK Střížov, kteří tuto dotaci nechtěli. Tj.
částka k rozdělení byla 28 298,- Kč.

Usnesení č. 9/2022
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
Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s.

Výše příspěvku
10 298 Kč

TJ Ježek Rantířov, spolek

3 000 Kč

Pteam sport, z. s.

4 000 Kč

Slavoj Polná, z. s.

6 000 Kč

Vysočina Gladiators z.s.

5 000 Kč
Celkem

−

29 298 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 45 tis. Kč.

Usnesení č. 10/2022
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 2023.

Usnesení č. 11/2022
Výbor JUS schválil koncept a hodnotu žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu SM Jihlavy na rok
2023.
4. Diskuse, závěr a usnesení
−

Přihláška do JUS – Sportakem z. s., webové stránky https://sportakem.cz/
Výbor JUS projednal žádost Sportakem z. s. o členství v Jihlavské unii sportu. Výbor JUS přijal
v této souvislosti následující usnesení:

Usnesení č. 12/2022
Výbor Jihlavské unie sportu v souvislosti s žádostí Sportakem z. s. o přijetí za člena Jihlavské unie
sportu požaduje doplnění informací o činnosti spolku a členské základně. Následně bude žádost
opět posouzena.
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−

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 30. 9. 2022 Ing. Holub Vítězslav
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