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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
 
 

Termín:   úterý 6.9.2016 
 
Program: 
 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  
3. Úprava rozhodnutí o výši nájmů na příští sezonu a systému rozdělení dotace na dlouhodobou činnost 

oddílům klubu.  
4. Rekonstrukce osvětlení tělocvičny boxu. 
5. Rekonstrukce povrchu hřiště házené. 
6. Přehled hospodaření  k měsíci červenci 2016. 

 
K BODU 1. 
 
Zápis předkládám.  
 
K BODU 2. 
SPOLUPRÁCE S MĚSTEM V UVÍTÁNÍ ODCHOVANCE KLUBU LUKÁŠE KRPÁLKA. 
Oddíl judo se podílel ukázkami juda při přivítání zlatého medailisty olympijských her na náměstí 
T.G.Masarika.  Na náměstí byla dovezena judistická žíněnka a naši mladí judisté pod vedením trenérky Květy 
Smutné předvedli ukázky juda. Květa Smutná byla hlavním trenérem juda v době kdy Lukáš Krpálek vyrůstal 
v našem oddílu juda a do dorosteneckých let se společně s Josefem Šimáčkem  podílela na výchově tohoto 
neobyčejně talentovaného judisty. Květa Smutná trénuje do dnes a předává  dalším generacím judistů své 
umění.   
 
NOVÝ ZAMĚSTNANEC. 
Od 1.9.2016 byla uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou do 31.8.2017 s paní Soňou Zmeškalovou na 
místo „ pomocný pracovník při údržbě budov“. Na mzdu výše jmenované byla vyřízena dotace z Úřadu práce. 
 
PROJEKT „CENTRUM ZDRAVÍ“ NA LODĚNICÍCH. 
V minulých měsících probíhala jednání Investora firmy SUR LIE s městem o formulaci nájemní smlouvy na 
pozemek. Tato jednání jsou u konce a nyní je smlouva před podpisem, jakmile se tato smlouva uzavře začne 
se projektovat a bude se jednat o uzavření podnájemní smlouvy a výstavbě nového zázemí pro vodáky a 
skateboarding.  
  
POVRCH HOKEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ, 
Naše žádost o dotaci na povrch hokejbalového hřiště byla projednána Sportovní komisí města a byla 
doporučena dotace ve výši 350 000,- Kč.  
 
PŘÍPRAVA NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY 
Proběhla prvotní jednání k aktualizaci a změně vzhledu našeho webu. Nové stránky by měly obsahovat 
moderní grafiku aplikovatelnou na mobilních telefonech, možnost face booku, případně systém obsazenosti 
tělocvičen s možností pronájmu volných hodin přes internet.   
 
K BODU 3. 
Na základě nových skutečností v hospodaření a diskuse,  byla původní tabulka doplněna o ještě jednu 
variantu, v příloze předkládám k posouzení.  
 
K BODU 4. 
Oddíl boxu  požádal o rekonstrukci osvětlení v tělocvičně boxu. Osvětlení je z velké části nefunkční  a 
nesplňuje požadavky na osvícení sportoviště.   
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K BODU 5.  
Oddíl házené požádal o rekonstrukci povrchu házenkářského hřiště. Současný povrch je v provozu 10 let, je 
značně opotřebovaný a za vlhkého počasí značně klouže, hrozí zde riziko úrazu a povrch se stává 
nehratelným. 
 
K BODU 6. 
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc červenec 2016 a přehled hospodaření k měsíci červenci 2016 
předkládám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Luboš Nožička  předseda SK Jihlava,z.s.                
            Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,z.s.                                              V Jihlavě dne 6.9.2016 
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