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Věc:          Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. 
 
Termín:     Úterý 24.3.2015 
 

1. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
2. Návštěva pana Víta Zemana – projednání projektu na loděnicích. 
3. Nájem pozemku pod Areálem Volejbalu. 
4. Nájem prostor v klubovně vodáků na loděnici. 
5. Přehled hospodaření  k měsíci únoru 2015. 

 
K BODU 1. 
 
DOTACE KRAJE VYSOČINA. 
 
V termínu byly zpracovány a podány žádosti o granty Kraje vysočina a to na program „ Sportujeme 2015“ na 
oddíl florbalu 30 000,- Kč. 
Dále byla podána žádost na program „Sportoviště 2015“ – 29 500,- Kč – stahovací oponu v hale na Okružní 
ulici. 
 
KANALIZACE AREÁLU NA STOUPÁCH. 
Byla provedena kontrolní sonda, která měla zrevidovat šachtu, do které se při čistění kanalizace dostala 
kamera. Bylo zjištěno, že se šachta pravděpodobně nachází pod přístavkem k budově. Po ukončení opravy 
ulice Na stoupách bude nutné provézt kontrolu z vnitřku budovy. 
 
OPRAVA STŘECHY BUFETU V AREÁLU HÁZENÉ A HOKEJBALU. 
Za pomoci lidí provádějících ve Sportovním klubu Jihlava veřejně prospěšné práce byla opravena střecha 
bufetu v areálu házené. 
 
K BODU 2. 
Schůzi navštíví Ing. Vít Zeman, který představí studii projektu Centra zdraví na loděnicích. Další krok 
k realizaci tohoto projektu je požádat magistrát o koupi pozemku na loděnicích. Studii předkládám. 
 
K BODU 3. 
Na sekretariát klubu se obrátili zástupci DTJ Jihlava a žádají nájemné za jejich pozemek pod areálem 
volejbalu. Předběžnou výši ročního nájmu  navrhují 100 000,- Kč. 
 
K BODU 4. 
Oddíl kanoistiky zprostředkoval nájemce na pronájem části prostor vodácké klubovny paní Zikmundové za 
účelem provozování půjčovny kolečkových bruslí. Předběžným jednáním s paní Zikmundovou byl navržen 
nájem za místnost cca 16m2 ve výši 1500,- Kč měsíčně. Příjem z nájmu by se rozúčtoval na 600,- Kč na 
oddíl kanoistiky a 900,-Kč na středisko Areál u Českého mlýna. 
 
 
K BODU 5. 
Hospodaření k měsíci únoru předkládám. 
 
 
 

 
Zapsal: Luboš Nožička  Předseda SK Jihlava,o.s.                

                 Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,o.s.                                              V Jihlavě dne 24.3.2015 
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