Sportovní klub Jihlava, Okružní 2, Jihlava
Tel.+420 567 310 014
Věc:
Program schůze Rady SK
Termín: úterý 24.11.2009
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu
2. Nákup pozemků pod sportovní halou..
3. Výsledky hospodaření v měsíci říjnu 2009

K BODU 1.
Zpráva ředitele o činnosti klubu .
KOMERČNÍ AKCE NA HALE:
Dnes probíhá v celém areálu akce Mladá móda 2009.
JEDNÁNÍ S MAGISTRÁTEM MĚSTA.
V září bylo dohodnuto s primátorem města a s odborem školství a tělovýchovy že se zapracuje námi
navrhovaný návrh změny koncepce sportu (doplnění o podporu provozů sport. zařízení i mimo majetek
města. Tato žádost byla projednána ve sportovní komisy dne 12.10.2009 a byla komisí schválena a
doporučena pro schválení radou. Na říjnovém schůzi Rady města Jihlavy byla toto žádost zamítnuta.
Tím bylo zmařeno půlroční jednání s městem a primátorem města.
Následně nato byla dne 20.11.09 svolána do kanceláře ředitele SK schůzka předkladatelů tohoto návrhu
(Sk Jihlava, Sokol Jihlava ,Sokol Bedřichov, Start a ČLTK Jihlava). Na této schůzce byl dohodnut další
jednotný postup prosazování naší věci vůči městu, spočívající ve čtyřech bodech:
1 - Petice pro podporu neprofesionálního sportu – petice se v nejbližším termínu (25.11.09)
zformuluje a osloví se široká veřejnost, tak aby se do zasedání zastupitelstva získala co největší podpora
občanů Jihlavy.
2 – Žádost do prosincového zasedání zastupitelstva – žádost bude obsahovat změnu koncepce
sportu tak jak byla navrhnuta radě města a vyčlenění 4 000 000 Kč na nepřímých dotací to znamená na
podporu grantů (2 000 000) a podporu sportovních zařízení mimo majetek města (2 000 000).
3 – Osloví se kluby politických stran – přednese se jim náš pohled na tento problém financování
sportu v Jihlavě a porovná se skutečný stav podpory sportu ve městě s jejich volebními programy.
4 – Osloví se široká sportovní veřejnost a požádá se o podporu – jedná se o osobní projednání
s představiteli sportovních klubů v Jihlavě s cílem aby podpořili naší petici a aktivním a jednotným
způsobem vytvořili tlak na rozhodující orgány města.
Co bylo do dnešního dne provedeno:
- Byla předána vedoucímu odboru kultury a sportu a primátorovi města žádost o zařazení
projednání naší záležitosti na prosincovém zastupitelstvu.
- Byl požádán o spolupráci Ing. Holub ředitel ČSTV Jihlava . Na základě této spolupráce byla
dohodnuta schůze všech sportovních klubů v Jihlavě, která se bude konat 1.12.09 ve velké
zasedačce ČSTV Zde bude prezentována situace ve sportu a rozdány petice k podepsání.
- Ředitel SK Jihlava se zúčastnil diskusního fóra Projektu zdravé město a prezentoval zde situaci
ve financování sportu ve městě Jihlavě.. Tato setkání s občany města Jihlavy mělo za úkol, na
základě veřejné diskuse určit 10 největších problémů města Jihlavy z různých oborů správy
města. Po diskusi a veřejném hlasování přítomných občanů náš problém (nespravedlnost a
nevyváženost podpory profesionálního a neprofesionálního sportu) jako 5 největší problém města
Jihlavy Na základě tohoto byli dnes poskytnuty informace deníku Mladá fronta dnes.
- Byl sepsán Koncept petice – v příloze předkládám.
- Byla kontaktována strana zelených a ČSSD a předběžně dohodnuta naše prezentace na schůzi
klubu strany před zastupitelstvem.
- Byla dohodnuta osobní schůzka s předsedou Občanského sdružení malá kopaná na 25.11.09.
.

K BODU 2.
V loňském roce na valné hromadě byl projednán nákup stavební parcely pod halou Okružní 2, , nyní
byly vyřízeny všechny formální záležitosti k uskutečnění převodu. Žádám o schválení zaplacení kupní
hodnoty ve výši………,- Kč z investičního účtu.
Tímto byla dokončena snaha o dání do pořádku pozemků SK. Všechny pozemky pod halou tímto budou
ve vlastnictví SK Jihlava dále se podařilo výměnou s městem Jihlava vyzískat část louky (2/3) před halou
a prostor travnaté plochy za halou.

K BODU 3.
Výsledky hospodaření za měsíc říjen předkládám v příloze.
V Jihlavě dne 24.11. 2009
Pavel Fejt
předseda Rady SK Jihlava
Jiří Procházka
ředitel SK Jihlava

