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Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. : 
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
2. Schválení smlouvy o spolupráci s pivovarem Ježek. 
3. Žádost oddílu boxu o zakoupení nové žíněnky. 
4. Projednání revitalizace sportovního klubu. 
5. Předběžné určení nájmů sportovišť. 
6. Přehled hospodaření  k měsíci červnu 2015. 

 
Zápis k jednotlivým bodům Programu schůze Rady SK: 
1.) K bodu 1:  RSK vzala na vědomí zprávu ředitele o činnosti klubu:  

- PROJEKT CENTRA ZDRAVÍ NA LODĚNICÍCH. S investorem byla projednána varianta 
dlouhodobého pronájmu. Sportovní klub podal žádost na město o změnu nájemní smlouvy na 
pozemek loděnice. Změna smlouvy se týká doby pronájmu z doby neurčité na dobu určitou na 25 
let s opcí na 25 let. O pronájmu bude rozhodovat Rada města Jihlavy ve čtvrtek 30.8.2015. 

- REKONSTRUKCE KOUPELNY BYTU NA HALE V OKRUŽNÍ ULICI. Rekonstrukce je před 
dokončením, zbývají poslední úpravy. 

- DRUHÁ ETAPA OPRAVY TOPENÍ NA HÁZENÉ. V budově areálu házené probíhá druhá 
etapa opravy topení,  předpokládaný konec akce je 10.8.2015. 

- PROJEKT UBYTOVNY NA HALE. Byla vypracována projektová dokumentace a probíhá 
vyřizování stavebního povolení. 

2.) K bodu 2: Po delším jednání ředitele SK s pivovarem Staropramen byla dohodnuta změna výtoče 
piva v restauraci Panda ze Staropramenu na Ježka. Rada SK se seznámila se smlouvou o výtoči 
s pivovarem Ježek a se smlouvou souhlasí. Spolupráce by měla započít od 1.8.2015. 

3.) K bodu 3: V tělocvičně boxu je opotřebovaný povrch a je zde zvýšené nebezpečí úrazu. Oddíl 
boxu zažádal o nákup nových žíněnek, zároveň oddíl podal návrh, že se bude na nákupu finančně 
podílet. Rada SK se dohodla, že SK podpoří nákup nových žíněnek částkou 60 000Kč, 10 000 Kč 
investuje oddíl boxu ze svých zdrojů. Pavel Fejt se zdržel hlasování.      

4.) K bodu 4 – Revitalizace: Ředitel SK uskutečnil několik schůzek s panem Šmardou (Forum 
Jihlava) ohledně projektu revitalizace SK. Jednání se týkalo možností financování a 
projektového poradenství. Rada SK byla seznámena s prvotní vizí a diskutovala s přítomným 
panem Šmardou názory na hrubé pojetí projektu. Celková vize musí být dále projednána 
s projekční kanceláří, aby bylo zřejmé, zda je reálné schválení projektu stavebním úřadem. Rada 
SK podpořila jednomyslně myšlenku revitalizace areálu házené na multifunkční areál současně 
se záměrem revitalizace haly na Okružní ulici.    

5.) K bodu 5 – Na základě předběžné kalkulace nákladů jednotlivých sportovišť předložených Radě 
SK ředitelem byly stanoveny nové nájmy na sezonu 2015-2016. Navržené nové nájmy jsou 
uvedeny v tabulce v Příloze 1.  

6.) K bodu 6: Rada SK vzala na vědomí přehled hospodaření oddílů k měsíci červnu 2015.  

7.) Termín následující Rady SK byl předběžně stanoven na 25.8.2015 v 7:30 hod.      

                                                                          
Zapsal:  Jan Kníže  29.8.2015 
 

Přítomní členové rady:  
 Pavel Fejt 
 Jan Kníže 
 Květoslava Smutná 
 Luboš Nožička 
 Libor Doležal 


