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Věc:          Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. 
 
Termín:     Úterý. 23.9.2014 
 
 

1.  Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
2.  Určení schůze předsedů a hospodářů. 
3. Určení systému vylepování plakátů na hale v okružní ulici. 
4. Zrušení návleků na hale v Okružní ulici. 
5. Přehled hospodaření  k měsíci srpnu  2014. 

 
 
 
K BODU 1. 
 
PROGRAM OBSAZENOSTI SPORTOVIŠŤ 
V tomto měsíci byl dokončen plán obsazenosti sportovišť. Obsazenost  se zvýšila oproti minulé sezoně ve 
velké hale a v zrcadlovém salonku, naopak se obsazenost snížila v sálu juda, v ostatních tělocvičnách je  na 
stejné úrovni jako v loňské sezoně. 
 
DOTACE Z LOTERIJNÍCH PENĚZ 
Zastupitelstvo města na svém zářiovém  zasedání schválilo dotaci  Sportovnímu klubu z loterijních peněz ve 
výši 444 100,- Kč.  
 
ŽÁDOST O DOTACI NA MŠMT 
Byly zpracovány 2 žádosti o dotaci na MŠMT na rok 2015,  a to: PROGRAM IV. – Údržba a provoz 
sportovního zařízení, a nově PROGRAM III. Činnost sportovních organizací. Žádosti byly předány na 
Jihlavskou únii sportu, která zajišťuje zpracování žádostí pro okres Jihlava. 
 
OPRAVA TOPENÍ NA HÁZENÉ. 
Bylo dohodnuto s firmou Instalatérství Líbal že práce na opravě topení začnou v pondělí 22.9.2014 
předpokládaný konec opravy je 30.9.204 
 
NOVÝ ZAMĚSTNANEC. 
V areálu házené k 31.8.2014 skončila pracovní poměr paní Štěpánková a nastoupila za ní paní Jeřábková. 
Na mzdu paní Jeřábkové byla vyřízena dotace z pracovního úřadu ve výši 11 390,- Kč měsíčně po dobu 11 
měsíců.   
 
 
 
K BODU 2. 
Dle  našich stanov je potřeba určit termín schůze předsedů a hospodářů oddílů. 
 
 
 
K BODU 3. 
Na vstupních dveřích jsou živelně vylepeny plakáty. Tento stav je velmi nevzhledný a kazí dobrý dojem při 
vstupu do sportovního zařízení. 
Navrhuji určit tuto plochu pouze pro nájemce nebytových prostor na hale k vyvěšení sídla firmy a to 
jednotném provedení na návrh Sportovního  klubu a na náklady nájemníků. 
Prostor k bezplatnému vyvěšení plakátů by byl zřízen v průchodu do haly, kde by byla udělána nová 
nástěnka. Prostor by byl určen pro oddíly SK a naše partnery, kteří si u nás pronajímají tělocvičny. 
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K BODU 4. 
Návleky sice zajišťují určitý stupeň čistoty, ale jedná se již o přežitý systém, který je v dnešní době neobvyklý 
a generuje stížnosti našich klientů nebo klientů, kteří dochází do pronajatých prostor. 
Navrhuji zrušit návleky a opatřit prostory zátěžovými (čistícími koberci) v případě nedostatečné čistoty v hale 
přijmou uklízečku na odpolední směnu (ne plat uklízečky by se zažádalo o dataci na ÚP). Náklad na  koberce 
by byl cca. 14 000,- Kč. 
 
 
 
K BODU 5.    
Hospodaření k měsíci srpnu  předkládám. 
 
 
 
. 
 

 
Zapsal: Luboš Nožička  Předseda SK Jihlava,o.s.                

                 Jiří Procházka ředitel SK Jihlava                                                             V Jihlavě dne 23.9.2014 
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