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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
 
Termín:   úterý 25.7.2017 
Program: 

 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  
3. Určení vnitřních nájmů a nájmů sportovišť na sezonu 2017-2018 
4. Rozdělení dotací z Programu VIII. a dlouhodobé činnosti. 
5. Schválení zpracování žádosti na investice.  
6. Schválení nových dodavatelů energií. 
7. Posouzení Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na hale v Okružní ulici. 
8. Příprava Dne SKáčka. 
9. Přehled hospodaření  k měsíci květnu 2017 .  

 
K BODU 1.  
Zápis předkládám.  
 
 
K BODU 2. 
REŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED HALOU. 
Předseda a ředitel klubu absolvovali schůzku s vedoucím odboru dopravy panem Ing.Jána Tinku. Bylo 
dohodnuto, že dopravní situace bude řešena na pracovní schůzi představitelů města týkající se dopravní 
situace. Zástupci klubu budou přizvání. Schůzka se koná dnes v 9,30 hod. 
 
PROJEKT CENTRUM ZDRAVÍ NA LODĚNICÍCH. 
Ředitel klubu byl kontaktován projektový manažer Ing. Veselý. Pan Ves Veselý sdělil, že potřebuje ještě čas 
na vymyšlení projektu, který by se realizoval na „jejich polovině!“, předběžný termín udal říjen tohoto roku.   
 
HOSPODAŘENÍ ODDÍLŮ. 
Všichni předsedové oddílů, které jsou v mínusu  byli upozorněni.    
 
ÚDRŽBA V AREÁLU HÁZENÉ. 
V Areálu házené probíhá letní údržba. Byla opravena el. instalace na hokejbalovém hřišti, která byla 
v havarijním stavu. Vymalovány šatny hokejbalu, posečen trávník. Tento týden proběhne oprava sprch 
v hokejbalu.V rámci zamezení nepříjemného pachu na chodbu vedoucí k ubytovně byla provedena příčka 
s dveřmi na chodbě u schodiště. 
 
K BODU 3. 
Kalkulaci nákladů jednotlivých sportovišť a tabulku s Určení nájmů předkládám. 
 
K BODU 4. 
Materiály k posouzení variant vyplývajících z určeného zadání minulé schůze předkládám. 
 
K BODU 5. 
MŠMT vypsalo nový program na řešení investic na sportovní zařízení. Navrhuji zpracovat žádost na projekt 
rekonstrukce 1 podlaží sportovní haly . Jednalo by se o výměnu vody, topení, vzduchotechniky a el. instalace 
+ zednické opravy soc. vybavení šaten a záchodů. Dotace by pokryla 60% nákladů, klub 200 000,- Kč a o 
zbytek by se požádalo město.   
 
K BODU 6. 
Materiály ze závěru  poptávkového řízení předkládám. 
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K BODU 7. 
Jedná se o hmotné břemeno vyplývající z nové kanalizace zbudované městem v minulých letech přes náš 
dvůr na Hale v Okružní ulici. Návrh smlouvy předkládám. 
 
K BODU 8. 
Na poslední schůzi předsedů a hospodářů bylo dohodnuto, že v měsíci září zorganizujeme Den ESkáčka. 
Akce se musí připravit s oddíly. 
 
K BODU 9.   
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc červen 2017, přehled hospodaření k měsíci červnu 2017 předkládám.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Jan Šmarda  předseda SK Jihlava,z.s.                
            Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,z.s.                                              V Jihlavě dne 25.7.2017 
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