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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
 
 

Termín:   úterý 29.11.2016 
 
Program: 
 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  
3. Schválení projektu Rekonstrukce stávající sportovní haly se zázemím, ul. Okružní ,Jihlava. 
4. Snížení nájmu firmě Autonot za Areál Čeřínek. 
5. Přehled hospodaření  k měsíci říjen 2016. 

 
K BODU 1. 
Zápis předkládám.  
 
K BODU 2. 
POVRCH HOKEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ, 
Povrch hokejbalového hřiště byl proveden dle smlouvy, předání proběhlo v pátek 25.11.2016. Slavnostní 
otevření za účasti primátora proběhne 10.prosínce před turnajem veteránů. 
 
PROJEKT „CENTRUM ZDRAVÍ“ NA LODĚNICÍCH. 
Na listopadovém zastupitelstvu města byla schválena nájemní smlouva mezi městem a firmou Sur Lie, 
v nejbližších dnech dojde k jejímu podepsání. 
 
SPORTOVNÍ DEN ESKÁČKA. 
Sportovní den proběhl v duchu nadšeného sportování dětí. Zúčastnilo se přes 500 dětí. Mladí účastníci si 
prakticky vyzkoušeli deset sportů, v tělocvičnách haly Sportovního klubu.  
 
KONTROLA PROBAČNÍ SLUŽBY 
8.11.2016 proběhla kontrola probační služby. Zkontrolovala prakticky své klienty při práci a administrativu, 
kterou je nutno vézt k výkonu veřejně prospěšných prací. Kontrola proběhla bez závad. 
 
ŽÁDOST O DOTACE 
Vedením klubu byla zpracována žádost na Program VIII . MŠMT a program IV MŠMT. 
Byla přihlášena akce „Sportovní den Eskáčka“ – 2 ročník do programu JUS „Sportuj s námi 2017“. 
Probíhá zpracování žádosti v investičním programu 133510 Podpora materiálně technické základny pro 
sport.       
K BODU 3. 
Stav vodoinstalace, elektroinstalace a topení na hale v Okružní ulici je v kritickém stavu, z běžných 
provozních prostředků nelze tyto velké opravy realizovat. Jedna z mála cest jak zafinancovat tyto, pro další 
chod haly nutné opravy, je zúčastnit se PROGRAMU 133510, MŠMT. Žádost je rozpracovaná, navrhuji se 
tohoto programu zúčastnit. 
K BODU 5. 
Firma Autonot navrhla jednání o snížení nájmu za Lyžařský areál Čeřínek. Provoz tohoto areálu za 
nepříznivých sněhových podmínek, které byly poslední léta, je pro firmu ztrátový. 
K BODU 5. 
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc říjen 2016 a přehled hospodaření k měsíci říjnu 2016 předkládám. 
 
 
 
 
Zapsal: Luboš Nožička  předseda SK Jihlava,z.s.                
            Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,z.s.                                              V Jihlavě dne 29.11.2016 
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