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

Věc:          Program schůze Rady SK 
Termín:     středa 17.2.2010 
1.  Zpráva ředitele o činnosti klubu  
2. Projednání  nájmů sportovišť. 
3. Projednání vystoupení oddílu florbalu z SK. 
4. Schválení nájemní smlouvy – kadeřnictví na budově Okružní 2, Jihlava 
5. Projednání umístnění reklamy hokejbalu na budovu v ar. házené. 
 

K BODU 1. Zpráva ředitele o činnosti klubu . 

 
JEDNÁNÍ S MAGISTRÁTEM MĚSTA. 
 
 V měsíci únoru proběhly další 2 setkání se zástupci sportovních oddílů v Jihlavě. Setkání se uskutečnila 
na ČSTV a diskutovalo se o dalším postupu a situaci pro spravedlivější podporu sportu v Jihlavě. 
Bylo zde dohodnuto , že společným dílem vytvoří deklarace o podpoře sportu a během měsíce se svolá  
setkání všech klubů z Jihlavy a tam se deklarace schválí a určí se zástupci pro jednání s městem. 
 
25.1.2010 se konalo jednání s referátem sportu města Jihlavy . Jednání se zúčastnil vedoucí referátu pan 
Koukal, paní Bartošová , za  SK Jiří Procházka a za Sokol pan Zuzaňák. 
Zástupci referátu byli seznámeni s novou formou kalkulace nájmu sportovišť a dostali informaci o tom, že 
se připravuje navýšení prostředků na sport o 1 500 000 a částečně by měl být z tohoto dotován provoz 
sport zařízení mimo majetek města. 
 
17.2. 2010 proběhlo Zastupitelstvo města Jihlavy kde byl projednán návrh na snížení dotace FC 
Vysočina,a tyto peníze převézt do nepřímých dotací na sport. Po jednání a podání řady pozměňovacích 
návrhů bylo schváleno celých 6 000 000 FC Vysočině. 
 
V programu „ Zdravé město“  byl na prvním místě vyhodnocen  bod „ Odstranit nepoměr v podpoře 
profesionálního a neprofesionálního sportu“. 
 
K BODU 2: 
Materiály předkládám. 
 
K BODU 3: 
Předsedkyně oddílu florbalu předložila písemnou žádost o vystoupení z klubu . V příloze předkládám. 
Paní Urbanová byla pozvána k osobnímu jednání.  
 
K BODU 4: 
Jedná se o nájem kanceláře v druhém nadzemním patře budovy Okružní 2 (Prostor po bývalé firmě 
bezpečnostní služby.) Nájemci zde chtějí  provozovat kadeřnictví. Nájem byl navrhnut ve výši  …….,- Kč 
měsíčně , včetně služeb.   
 
K BODU 5. 
Oddíl hekejbalu si sehnal zájemce o reklamu ve výši ………ale zájemce trvá na umístění reklamy na 
budovu házené. 
 

 
V Jihlavě dne 17.2..2010 
                                                                                              Pavel Fejt 
                                                                                              předseda Rady SK Jihlava 
                                                                                                
                                                                                              ředitel SK Jihlava Jiří Procházka                                                                                                
 


