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Zápis č.3 /2016 
ze schůze Výboru Jihlavské unie sportu, z. s. 

 

 

 
 

 

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.  

 

 Kontrola závěrů a usnesení 
 

Usnesení 5-8/2016 byla splněna 

 

2. Aktuální informace z činnosti JUS 

 

 Informace o realizaci přizpůsobení stanov TJ, SK novému OZ 

Téměř 80 % TJ, SK dokončil tento proces. Seznam TJ, SK, které dosud nemají změny zveřejněny 

na rejstříkovém soudu: 

TJ Růžená, FSC Stará Říše, TJ Sokol Stonařov, SK Telč, TJ Větrný Jeníkov, SK Rohozná, 

Místní asociace sportu pro všechny v Mrákotíně, T.J. Mír Nadějov, TJ Věžnice, Tenisový 

klub ČLTK Jihlava, T.J. Rosa club Jihlava, Club sportů Jihlava, Karate klub Vysočina, 

Sportovní klub KYONGGI KWON. 
 

V případě, že do konce roku nepřizpůsobí své stanovy nové legislativě, nelze tyto TJ, SK 

finančně podpořit z žádných zdrojů (státních ani samosprávních).  Ještě je důležité 

poznamenat, že jsou spolky i po 1.7.2016 nadále osvobozeny od soudních poplatků. 

 

 Aktualizace dat IS ČUS 

 

Datum konání:   2. listopadu 2016 v 8,30 hod., ukončení v 9,50 hod. 

Místo konání:   Jihlava, zasedací místnost Jihlavské unie sportu 

Předsedající:   Ing. Holub Vítězslav – předseda Jihlavské unie sportu 

Přítomni: Ing. Vítězslav Holub, Háj Martin, Ing. Doležal Josef,  Skočdopole 

Jindřich 

Omluveni:  Mgr. Havlík Jiří, 

Procentuální vyjádření: 80 %, Výbor byl usnášení schopný 

Předložené materiály: 
1. Hospodaření JUS k 31.10.2016 

2. Návrhy na rozdělení finančních 

prostředků pro TJ, SK v roce 

2016 - dotace Kraje Vysočina na 

mládež - akce mládeže, ČUS 

Sportuj s námi 
3. Návrh nového modelu ankety 

Nejlepší sportovec Jihlavska 

2016 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení programu jednání 

 Kontrola usnesení  

2. Aktuální informace z činnosti JUS 

 Informace o realizaci přizpůsobení stanov TJ, SK novému 

OZ 

 Aktualizace dat IS ČUS 

 Programy MŠMT 2017 

 Pojištění TJ, SK 

 Návrhy na ocenění funkcionářů TJ, SK 

 Návrhy na rozdělení finančních prostředků pro TJ, SK v 

roce 2016 - dotace Kraje Vysočina na mládež - akce 

mládeže, ČUS Sportuj s námi 

 Informace z jednání Komise pro sport Rady města Jihlavy 

3. Ekonomika Jihlavské unie sportu 

4. Anketa "Nejlepší sportovec Jihlavska 2016" 

5. Závěr a usnesení 
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Česká unie sportu vydala pokyny ke statistickému šetření stavu členské základny, sportovních 

zařízení a aktualizaci finančních výkazů. Údaje jsou podkladem pro finanční podporu na rok 

2017. Termín pro aktualizaci členské základny a pasportizace je do 31. 12. 2016 a pro 

finanční výkazy do 31. 3. 2017. TJ, SK budou informovány písemnou informací. 

 

 Programy MŠMT 2017 

 Investice 2017 - informace zveřejněny na webových stránkách JUS. 

 Program IV. MŠMT - údržba a provoz sportovních zařízení 

o Žádosti TJ, SK proběhnou stejně jako v minulém roce prostřednictvím ČUS 

nebo příslušných sportovních svazů - v současné době je zpracovávána 

metodika k danému programu. TJ, SK budou následně informovány a vyzvány 

k podávání žádostí. 

 Program VIII. MŠMT - organizace sportu v SK, TJ 

o Žádosti TJ, SK budou podávat přímo na MŠMT 

o JUS připravuje seminář pro TJ, SK ve spolupráci s městem Jihlava. Tento 

seminář se uskuteční dne 14.11.2016 od 16,00 hod. v budově magistrátu města 

Jihlava. 

 

 Pojištění TJ, SK 

 

Od 1.5. 2016 je v platnosti pojistná smlouva č. 7720974223, kterou sjednala Česká unie 

sportu s pojišťovnou Kooperativa, do které mohou vstupovat jednotlivé TJ a SK, v případě, že 

jsou členy ČUS. Podrobnosti k této problematice budou TJ, SK rozeslány.   
 

 Návrhy na ocenění funkcionářů TJ, SK 

Výboru byl předložen návrh na ocenění funkcionářů za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu v 

okrese Jihlava. Výbor se usnesl na tomto: 

 

Usnesení č. 9/2016  

Výbor Jihlavské unie sportu v souladu s vnitřním předpisem č. 9/2014 uděluje "Plaketu 

JUS" panu Mgr. Jiřímu Havlíkovi za zvlášť významnou činnost a práci pro sportovní 

prostředí. Ocenění bude předáno na jednání výboru JUS v prosinci 2016. Součástí ocenění 

bude i věcný dar. 

 

 Návrhy na rozdělení finančních prostředků pro TJ, SK v roce 2016 - dotace Kraje Vysočina 

na mládež - akce mládeže, ČUS Sportuj s námi 

Dle rozhodnutí 28. VH JUS byla rozdělena dotace Kraje Vysočina ve výši 835 200,- Kč 

dle návrhu uvedeného v materiálu pro jednání 28. VH JUS. Rozdělení částky ve výši 22 

082,- Kč na sportovní akce mládeže byla rozhodnutím výboru JUS rozdělena následujícím 

usnesením: 
 

Usnesení č. 10/2016 

 

Rozdělení dotace Kraje Vysočina na mládež – 2. část 

KVL SLAVOJ Kostelec z.s.           2 000,00 Kč  

TJ Sokol Stonařov           3 000,00 Kč  

Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s.           8 000,00 Kč  

SK Střížov z.s.           3 082,00 Kč  

Pteam sport, z.s.           2 000,00 Kč  

Horolezecký klub Telč z.s.           2 000,00 Kč  

Horolezecký klub Jihlava, z.s.           2 000,00 Kč  

Celkem        22 082,00 Kč  
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Dále byl členům výboru předložen návrh na rozdělení příspěvku ČUS ve výši 22 168,- Kč na 

sportovní akce TJ, SK v roce 2016. Výbor JUS po diskusi přijal následující usnesení o rozdělení 

tohoto příspěvku: 

 

Usnesení č. 11/2016 

 

Rozdělení příspěvku ČUS na sportovní akce TJ, SK 

TJ Sklo Bohemia Antonínův Důl, spolek           2 000,00 Kč  

Tělovýchovná jednota Hodice, spolek           2 000,00 Kč  

TJ Neslyšící Jihlava, z.s.           1 000,00 Kč  

TJ Střítež, z.s.           2 000,00 Kč  

TJ Věžnice           2 000,00 Kč  

TJ Kozlov, spolek           3 000,00 Kč  

1. FC Batelov, z.s.           5 000,00 Kč  

Tenisový klub ČLTK Jihlava           4 000,00 Kč  

HAS Jihlava, spolek           1 168,00 Kč  

Celkem        22 168,00 Kč  
 

 

 Informace z Komise pro sport Rady města Jihlavy 

 
Členové výboru JUS byli seznámeni s průběhem jednání komise, které se uskutečnily od minulého 

jednání výboru. Na posledním jednání Komise dne 24. 10. 2016 byl diskutován rozpočet města 

v oblasti sportu. Bylo konstatováno, že dojde k poklesu oproti roku 2016. V této souvislosti byl 

pověřen ing. Holub, aby vyjednával v rámci možného o posílení rozpočtu pro sport. 

 

 Ostatní 

 
- jednání Komise pro podporu činnosti SK/TJ (metodika pro TJ, SK k programům MŠMT na rok 2017, 

analýza celorepublikového dotazníkového šetření OS ČUS, příprava licenčních řízení pro OS ČUS, 

které by mělo rozlišit rozsah a kvalitu poskytovaných služeb SCS) 

 

- porada OS ČUS dne 25. 10. 2016 za účasti ministryně školství Kateřiny Valachové. Diskuse probíhala 

především k programům MŠMT na rok 2017. 

 

- seminář OS ČUS Kraje Vysočina týkající se auditu 2016, administrovaných dotací a vyúčtování 2016 

21.10.2016 

 

- informace k problematice elektronické evidence tržeb a jak se toto opatření bude dotýkat ekonomické 

činnosti TJ, SK  - viz odkaz na webové stránky JUS – www.sportjihlava.cz 

 

- informace z průběhu amatérských soutěží – zahájení soutěžních ročníků 2016-2017 Jihlavská 

amatérská badmintonová liga a Jihlavská amatérská hokejová liga. Pro hokejové soutěže byla 

dokončena aplikace elektronického zápisu. Dále byly podány informace ze zahájení Polenské 

amatérské badmintonové ligy a o přípravě nové sportovní soutěže  Jihlavské squashové amatérské 

ligy, o jejímž vzniku již bylo jednáno s ředitelem Teniscentra Jihlava. 

 

- Vyhodnocení akce Mezinárodní sportovní škola 2016 ve spolupráci s HC Dukla Jihlava, která se v 

tomto roce uskutečnila ve Finsku. Závěrečnou zprávu komentoval účastník akce ing. Vítězslav Holub. 

 

- Projekt ČUS – Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2017. Cílem tohoto projektu je prohloubit 

zájem veřejnosti o rozmanitá sportovní odvětví a u dětí a dospívajících vzbudit zájem o pohybové 

aktivity, který by u nich přetrval až do dospělosti. Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět 

přes elektronickou přihlášku (formulář). Přihlášení akcí bude probíhat od 1. 11. – 25. 11. 2016. 

 

- Členové výboru JUS byli informováni o úpravách pracovní doby v období vánoc a nového roku a 

provozu v budově SMJ na bazéně a o čerpání řádných dovolených. 
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3. Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 

- Členové Výboru JUS byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS v období do 31.10. 2016. 

Podrobně byly prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky od plánu. 

V oblasti výnosů bylo získáno 76,88 % plánovaných příjmů a náklady byly čerpány ve výši 80,3 % 

plánu. 

- Členové Výboru JUS byli dále seznámeni s výhledem financování roku 2017. 

 

4. Anketa "Nejlepší sportovec Jihlavska 2016" 

 

Členové výboru JUS byli seznámeni s návrhem na úpravu anket pro vyhlašování ocenění o Nejlepšího 

sportovce Jihlavska 2016. Termín vyhlášení ankety byl předběžně stanoven na 29.3.2017. Výbor 

návrh posoudil a přijal následující usnesení: 

 

Usnesení č. 9/2016  

Výbor Jihlavské unie sportu projednal a odsouhlasil návrh na úpravu vyhlašovaných anket 

takto: 

Nejlepší sportovec Jihlavska 2016 (individuální) - kritéria  

 sportovec musí být členem TJ sdružené v JUS 

 sportovec musí být starší 15 let 

 jeho sportovní úspěchy musí být nejméně na úrovni republikových soutěží. 
Nejlepší kolektiv Jihlavska 2016 - kritéria 

 sportovci musí být starší 15 let 

 jejich sportovní úspěchy musí být nejméně na úrovni republikových soutěží. 
Sportovní výkon roku 2016 

 sportovec, který dosáhl významného sportovního výkonu na republikové či 

mezinárodní úrovni, pochází z okresu Jihlava a v okrese trénoval a závodil 

minimálně v mládežnických kategoriích 

Anketa vyhlašování amatérských sportovců bude zrušena. Mládež do 15 let zařadit do 

ankety DDM. 

 
5. Diskuse, závěr a usnesení 

 

 Další diskuse byla vedena k jednotlivým bodům jednání. 

 Ing. Holub informoval členy výboru o spolupráci při tvorbě dokumentu České televize s názvem 

"Medaile žalují", který byl odvysílán ČT2. Dokument je možné zhlédnout na odkaze: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11304560359-medaile-zaluji/21656226605/ 

 Martin Háj informoval o možnosti pronájmu bazénu Demlova pro TJ, SK 

 Termín dalšího jednání výboru JUS bude dohodnut dle aktuální potřeby. 

  

 

Zapsal dne 2. 11. 2016 Ing. Holub Vítězslav 

 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11304560359-medaile-zaluji/21656226605/

