
 Sportovní klub Jihlava, Okružní 2, Jihlava 
                                                             Tel.+420 567 310 014 
 

Věc:          Program schůze Rady SK 
Termín:     úterý   16.6.2009 
 
1.  Volba předsedy Rady Sportovního klubu Jihlava. 
2.  Zpráva ředitele o činnosti klubu  
3.  Projednání nedovoleného pronájmu haly panem Sychrou z oddílu florbalu. 
4. Výběr dodavatele mantinelů na florbal. 
5. Náměty na propagaci klubu a pravidla vkládání sponzorů do názvu klubu. 
6. Projednání dalšího působení oddílu sportovního tance v SK Jihlava.  
7. Informace – fotovolatická elektrárna. 
8. Výsledky hospodaření za měsíc červen 2009 
 
 

K BODU 2. 
Zpráva ředitele o činnosti klubu . 
 
KONTROLA PRACOVNÍHO ÚŘADU NA DOTACE VYPLÁCENÉ Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO 
FONDU. 
 
Dne 22.5. byla provedena ze strany Pracovního úřadu v Jihlavě kontrola nakládaní s prostředky a 
evidence dotace z Evropského sociálního fondu. Kontrolu provedly paní Navrátilová a paní Holubová. 
 
Výsledky kontroly dopadly bez závad. 
  
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA MAGISTRÁTU MĚSTA NA VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ. 
Ve dnech 18.5., 20.5.a 27.5. byla provedena ze strany Magistrátu kontrola na vyúčtování dotací města. 
Kontrolu provedl Ing. Pavel Bíža a Ilona Děchtěrenková. Kontrolní činnost byla zaměřena zejména na 
účelové použití prostředků, kontrolovala se dotace na výkonnostní sport u oddílů hokejbalu, národní 
házené a stolního tenisu. 
Ve vyúčtování doloženými oddíly hokejbalu a stolního tenisu byly shledány nedostatky, zejména 
v nesplnění účelovosti,  národní házená obstála bez závad. Protokol o kontrole předkládám. 
 
  DAŇOVÁ KONTROLA FINANČNÍHO ÚŘADU. 
Dne 3,6, byla zahájena kontrola FÚ , kontrola je zaměřena zejména na daně z příjmů fyzických osob 
odvedené v roce 2007 a 2008. 
Kontrola stále probíhá, Požadované účetní doklady byly v pořádku doloženy, dnes nebo zítra by měla 
kontrola být uzavřena a zatím ze strany kontrolních orgánů nebyla zjištěna žádná závada. 
 
ZADÁNÍ ZHOTOVENÍ NÁPISU SPORTOVNÍ KLUB NAD VCHOD DO HALY A NÁTĚR STĚNY SE 
SPORTOVNÍMI MOTIVY. 
Po konzultaci s předsedou SK bylo  zadáno zpracování návrhu nápisu SK Jihlava  včetně znaku nad 
vchod do haly a grafický návrh znázorňující sportovce  a nápisy, které budou reprezentovat jednotlivé 
oddíly Sportovního klubu. Rozpočet realizace je……..,- Kč. 
Podkladová malba bude provedena zeleným latexem, postavy a nápisy sprejem. 
 
ZMĚNA ÚČELOVOSTI HALY. 
Na hale proběhla kontrola hasičů, která nezaznamenala žádné závady a vystavila doklad pro stavební 
úřad.  Na hale byla provedena revize el. zařízení. Tyto dokumenty společně s geometrickým plánem  byly 
předány na stavební úřad. Do  14 dnů  stavební úřad vydá kolaudační souhlas. 
    
  
 
 
 

K BODU 3. 



 
Družstvo mužů florbalu bylo v roce 2005 vyloučeno  výborem oddílu ze sportovního klubu 
z důvodů vážných nesrovnalostí v hospodaření družstva mužů. V roce 2008 se k nám muži 
znovu vrátili. Nyní bylo náhodně zjištěno, družstvo mužů dále pronajalo velkou halu SK 
Polytechnice  dne 16.4.2009 za….,- Kč. (kopii dokladu předkládám) Doklad podepsal pan 
Sychra. Žádám o projednání tohoto závažného porušení pravidel SK Jihlava. 
  

K BODU 4. 
 
Dodavatelé mantinelů na florbal. (Cena je včetně DPH) 
 
Spinflo  s.r.o.    …………………………………..Sklo – laminátové    ………….. 
 
                                                                             Plastové (Uher)      …………… 
                                                                                                            ……………….. 
 
RSA Aktive IFF …………………………………   Plastové                 ………..,- Kč 
 
Rosko Sport s.r.o. ……………………………..   Plastové                  ………Kč (bílé) 
                                                                                                             …….-Kč (černé) 
 
Uher Compeny …………………………………   Plastové                  ………….- Kč (bílé) 
                                                                                                             ……….Kč (černé) 
 
 
 
 

K BODU 5. 

 
Dávám k zamyšlení jakým způsobem zviditelnit sportovní klub vůči veřejnosti a případně jak 
chránit název ( značku ) Sportovní klub Jihlava.  
 

K BODU 6.   
Oddíl sportovního tance  má  4   členy  již 2 roky nevyvíjí žádnou činnost ani neprobíhají 
tréninky. Též nebyly zaplaceny za rok 2007,2008 žádné členské  příspěvky, což se 
neslučuje  s podmínkami členství v SK Jihlava. Navrhuji tuto situaci projednat.  
 
K BODU 7. 
 
V příloze předkládám jako informaci o možnostech dalšího využití sportovní haly 
zpracovanou nabídku na fotovoltaickou elektrárnu.  
 
K BODU 8. 
Výsledky hospodaření za měsíc květen předkládám v příloze. 
 
 
Zpracoval :      Ludovít Múčka                                    Jiří Procházka  
                        předseda rady SK.                              ředitel SK 


