
 Sportovní klub Jihlava, Okružní 2, Jihlava 
                                                             Tel.+420 567 310 014 
 

Věc:          Program schůze Rady SK 
Termín:     úterý   19.5.2009 
 
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu  
2. Schválení převodu prostředků z investičního účtu. 
3. Návrh na proplacení odměn zaměstnancům. 
4. Nabídka pronájmu prostoru šaten v objektu házené 
5. Výsledky hospodaření za měsíc duben 2009 
6. Příprava valné hromady. 
 

K BODU 1. 
Zpráva ředitele o činnosti klubu . 
 
Valná hromada Regionálního sdružení ČSTV Jihlava 

Dne 15. května 2009 proběhla valná hromada okresního svazu ČSTV za účasti hosta – předsedy 
ČSTV pana Srby. Valná hromada mimo jiné schválila návrh na rozdělení finančních prostředků 
na rok 2009 a to v těchto bodech: 
- z vlastních zdrojů 131 900,- (tyto prostředky budou vyplaceny pouze v případě plného pokrytí 
z příjmů Sazky) 

- dotace na údržbu TVZ 65 000,- 

- dotace Kraje vysočina na mládež 55 500,-  
 
JEDNÁNÍ S MAGISTRÁTEM MĚSTA  O PODPOŘE PROVOZU. 
Na základě jednání s kluby v Jihlavě vlastnící sportovní zařízení byl ředitelem SK Jihlava vypracován 
návrh na doplnění koncepce sportu v Jihlavě. V pátek 27.2.2009 v 10 hod. se konala schůzka 
s primátorem města za účasti zástupců klubů, kde bylo dohodnuto projednání návrhu na sportovní 
komisy. Sportovní komise projednala kladně tento návrh s tím, že z hlediska rozpočtu nelze v letošním 
roce dotace poskytnout a o zapracovat do koncepce..  
Na základě výsledků zasedání komise bylo jednáno s vedoucím odboru panem Koukalem o možnosti 
znovu dát výše zmíněný návrh do sportovní komise  s cílem zapracovat tento návrh do koncepce.  
 
 

K BODU 2. 
Žádám o schválení převodu 300 000 Kč pro vyrovnání provozní ztráty Sportovního klubu. 
 

K BODU 3.  
Navrhuji odměny zaměstnanců klubu ve výši  1/3 základního platu  
 Jako alternativu k tomuto řešení na základě dobrovolného rozhodnutí každého zaměstnance navrhuji 
vyplatit odměny poukázkami Sodexho  „Holiday Pass „ ve výši ½ základního platu ve stejných termínech. 

 

K BODU 4. 
Na základě zvýšení příjmů do sportovního klubu byli vytipovány prostory určené ke komerčnímu 
pronájmu v prostoru šaten národní házené v areálu házené. Tyto prostory by mohli sloužit jako rozšířené 
ubytovny a bylo předběžně jednáno s panem Fuxem o případném nájmu těchto prostor. Pan Fux o tyto 
prostory projevil zájem s tím, že by investoval do předělání těchto prostor na ubytovnu. Náklady by se 
odečetli od splátek nájmu. Zároveň bylo jednáno s předsedou hokejbalu a Panem Nožičkou, který s tímto 
souhlasí.  

 

K BODU 5. 
Přehled hospodaření za měsíc duben + výpis účtu předkládám. 

 
 
Zpracoval :      Ludovít Múčka                                    Jiří Procházka  
                        předseda rady SK.                              ředitel SK 


