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Věc:          Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. 
 
Termín:     Pátek 18.12.2015 
 
Program: 
 

1. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
2. Schválení smlouvy o pronájmu pozemků v areálu Volejbalu. 
3. Projednání řešení povrchu hokejbalového hřiště. 
4. Řešení pronájmu stánku v areálu házené. 
5. Projednání návrhu půlročních odměn dle o odměňování zaměstnanců.  
6. Přehled hospodaření  k měsíci  listopadu 2015. 

 
K BODU 1. 
 
ZPRÁVA ŘEDITELE SK. JIHLAVA ZA ROK 2015. 
 
OPRAVY A ÚDRŽBA: 

- Oprava topení na házené, druhou etapou byla letos oprava kompletně dokončena. Dnes se topení na 
házené dá plně regulovat a tím získat další úspory na nákladech za plyn. 

- Oprava vodovodní přípojky na halu v Okružní ulici , přípojka v souvislosti se stavbou nové městské 
kanalizace byla kompletně vyměněna. Staré litinové potrubí, které bylo v havarijním stavu,  bylo 
nahrazeno plastem. V rámci stavby byly také napojeny dešťové svody ve dvoře haly do kanalizace.  

- Z podpory Pivovaru Jihlava byla provedena oprava zásuvkových obvodů v restauraci Panda, staré 
zařízení bylo v havarijním stavu a hrozil zde uraz nebo požár, z téže podpory se vybudovala 
zahrádka před restaurací. 

- V letošním roce se také vyměnilo lino na schodech do tělocvičen juda a zápasu a svépomocí oddílem 
zápasu bylo vyměněno lino také v šatně zápasu, šatna byla oddílem zápasu kompletně 
zrekonstruována včetně omítek a výmalby a nové lavičky. 

- Po pojistné události, kdy byl vytopen byt pana Bukovjana z prasklého vodovodního potrubí. Byla 
provedena generálka koupelny a WC v jeho bytě. 

- Provedla se kompletní oprava ozvučení na hale v Okružní ulici.     
- V důsledku kontroly hygieny se zrekonstruovalo osvětlení v šicí dílně, v areálu volejbalu, kterou 

pronajímáme firmě Alian.    
 

INVESTICE. 
Na základě smlouvy s firmou Elektric NOVA - Export spol. s.r.o byla započata kompletní revitalizace jednoho 
patra v administrativní budově na hale v Okružní ulici. V těchto prostorách vznikne nová ubytovna, 
předpoklad dokončení je leden 2016. Investici hradí budoucí nájemce ubytovny Elektric NOVA a klub bude 
tuto investici postupně splácet výše uvedenému nájemci, zápočtem poloviny měsíčního nájmu za ubytovnu.  
 
PROJEKTY KLUBU. 

- Neustále probíhá jednáni s městem o realizaci   Centra zdravého pohybu a vybudování nového 
vodáckého zázemí v prostorách loděnice  u Českého mlýna. Realizace projektu se předpokládá 
v příštím roce. 

- Probíhají práce na studii projektu REVITALIZACE SPORTOVNÍHO KLUBU JIHLAVA ,  studie  byla 
Radou SK a většinou oddílů projednána a v měsíci lednu bude připravena k prezentaci Magistrátu 
města Jihlavy, Krajskému úřadu a dalším potencionálním partnerům. 
 

VYUŽITELNOST SPORTOVIŠŤ. 
Využitelnost sportovišť oproti roku mírně stoupla . V roce 2014 bylo odcvičeno v tělocvičnách klubu 6 736 
hodin, v roce 2015 je předpoklad 6 852 hod. Sportovní klub se svou kapacitou zdaleka nemůže uspokojit 
poptávku na pronájem sportovišť, volné kapacity jsou pouze v letních měsících. Hala v Okružní ulici je 
v sezoně plně obsazena, nemáme volné hodiny ani pro své oddíly, zájemce o pronájem sportoviště musíme 
odmítat.  
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HOSPODAŘENÍ. 
Předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2015 včetně hospodářské činnosti a hospodaření oddílů je 
500 000,- Kč. V této částce nejsou započítány odpisy. 
Výsledek hospodářské činnosti by se měl pohybovat na  úrovni roku 2014 a to  9 000 000 až 1 000 000 Kč. 
V roce 2015 se podařilo z reklamní a dotační činnosti získat 2 329 514,- Kč. 
Pronájmem na kulturní akce bylo klubem v letošním roce získáno 137 119,- Kč 
Konečná správa o hospodaření bude předložena po uzavření hospodaření a vypracování přiznání daně na 
FÚ.  
  
K BODU 2. 
Podmínky pronájmu byly radou schváleny, v příloze předkládám ke schválení smlouvu o nájmu pozemků 
s DTJ.  
 
K BODU 3. 
Několik let žádá oddíl hokejbalu o nový povrch hokejbalového hřiště.  Stávající  povrch je dlouhodobě na 
hraně hratelnosti a hrozí zde zranění hráčů. Po této zimě bude stav hřiště ještě horší. Navrhuji v příštím roce 
zakoupení nového povrchu na hokejbal. O pomoc při financování tohoto záměru bychom požádali Město 
Jihlava a Kraj Vysočina, případně soukromé sponzory a zbytek by se uhradil z rozpočtu klubu. 
Nabídku na povrch předkládám.     
 
K BODU 4. 
Stánek je momentálně pronajat panu Furstovi, ten o pronájem ztratil zájem. Oddíl hokejbalu navrhuje vyřešit 

tuto situaci nájmem pana  Bartáka , který má zájem si stánek pronajmout. Žádost o pronájem předkládám.  
 
K BODU 5. 
Navrhuji projednat půlroční odměny dle Směrnice č.1/2013 Vnitřního předpisu upravujícího zaměstnanců 
Sportovního klubu Jihlava. Podmínky, které jsou udány ve směrnici, jsou splněny. 
 

K BODU 6. 
Hospodaření k měsíci listopadu předkládám. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Luboš Nožička  Předseda SK Jihlava,o.s.                
                 Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,o.s.                                              V Jihlavě dne 18.12.2015 
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