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Věc:          Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. 
 
Termín:     Úterý 21.4.2015 
 

1. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
2. Projekt revitalizace sportovního prostředí v Jihlavě. 
3. Příprava změny stanov. 
4. Částečná rekonstrukce bytu na hale v Okružní ulici. 
5. Snížení nájmu ubytovny 
6. Nájem pozemku v areálu volejbalu DTJ. 
7. Pronájem stánku v areálu házené. 
8. Přehled hospodaření  k měsíci březnu 2015. 

 
K BODU 1. 
PROJEKT CENTRA ZDRAVÍ NA LODĚNICÍCH. 
Dle dohody o společném postupu s firmou Tolza, spol. s.r.o. podepsanou v minulém roce jednalo vedení SK 
(Luboš Nožička, Jiří  Procházka) s panem Zemanem o dalším postupu. Na základě jednání byla zpracována 
žádost o odkup městských  pozemků na loděnicích. Polovina pozemku by připadla investorovi, polovina SK 
Jihlava. Investor by zainvestoval pozemky včetně našeho pozemku a postavil by zázemí pro vodáky, o 
přesném provedení zázemí ještě bude jednáno. O projektu byl informován náměstek primátora Ing. Kalina 
prostřednictví osobní schůzky ve složení předseda, ředitel SK Jihlava, Ing. Zeman, Ing. Kalina, Ing. Štěpánek 
(vedoucí majetkového odboru). Žádost byla projednána na majetkové komisi města a bude řešena Radou 
Města. 
 
KONTROLA DOTACÍ MĚSTA ZA ROK 2013 
Kontrola za přítomnosti  kontrolních orgánů magistrátu města a ředitele klubu proběhla ve dnech 8.4a 
9.4.2015. Byla zaměřena na vyúčtování dotací města za rok 2013 v celkové výši 2 006 000,- Kč. Kontrola 
upozornila na některé malé nedostatky, zejména u účtování oddílů (cestovní příkazy, odměn rozhodčích, 
zápisů oddílů o účtování plateb .. ) , toto bude probráno s hospodáři oddílů. Dále kontrola našla účtované 
náklady ve výši 4 520,- Kč, které neodpovídají účelu dotace. Tyto prostředky budou odeslány zpět do 
rozpočtu města. Sportovní klub zažádá zastupitelstvo města o prominutí vrácení této částky.  
 
SETKÁNÍ SPOLKŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. 
16.4.2015 se konalo setkání zástupců neziskových organizací v divadle Diod. Setkání inicioval náměstek 
primátora Ing. Kolář za účasti primátora města a ostatních náměstků primátora. Ředitel klubu zde krátce 
prezentoval SK Jihlava, o.s. 
 
PÁLENÍ ČARODEJNIC NA HALE. 
30.4.2015 proběhne v režii Restaurace Pandy dětské odpoledne a pálení čarodejnic před halou v Okružní 
ulici. 
 
POJISTNÁ UDÁLOST NA HALE. 
1.4.2015 došlo vlivem poruchy splachovače pisoáru na WC pro personál k vytopení haly a bytu pana 
Bukovjana. Pojišťovna ohodnotila škodu na 80 536,- Kč.  
 
K BODU 2. 
Na základě iniciativy pana Šmardy člena sportovní komise, je nutno rozhodnout o účasti v projektu pod 
pracovním názvem „Revitalizace sportovního prostředí v Jihlavě“. Jak pan Šmarda nastínil na minulé 
schůzce jde o projekt, který by revitalizoval sportovní zařízení v Jihlavě a zároveň poskytl investice na 
zbudování nových sportovišť v Jihlavě. Náš klub má k tomuto vhodné sportovní zařízení a pozemky kde by 
se tento projekt dal realizovat. Ve spolupráci s městem by pravděpodobně došlo i na řešení majetkové účasti 
města ve sportovních zařízení.  
Jednalo by se o velký projekt a je nutno pečlivě zvážit a závazně rozhodnout o tom, jestli se projektu 
zúčastníme. Projekt je ve fázi vize a je na rozhodnutí rady  SK, jestli se pokusíme tuto vizi realizovat. 
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K BODU 3. 
V loňském roce se změnil Občanský zákoník , z toho nám vyplývají určité povinnosti, které musíme udělat. 
Do konce roku 2015 musí být změněn název sdružení a do konce roku 2016 musí být přizpůsobeny stanovy. 
Bylo by dobré obě povinnosti sloučit a na letošní valné hromadě schválit nové stanovy.  
 
K BODU 4. 
Nájemce bytu pan Bukovjan dlouhodobě žádá o rekonstrukci koupelny a záchodu. Toto zařízení je 40 let 
staré a již neodpovídá funkčně ani esteticky. Nyní byl jeho byt vytopen poruchou na vodovodním zařízení na 
hale. Při sanaci bytu by se mohla provézt rekonstrukce aby se některé práce (např. výmalba) nedělaly 
dvakrát. 
 
K BODU 5.   
Na vedení klubu se obrátil pan Fux s žádostí o snížení nájmu na ubytovnu v areálu házené. V důsledku 
kontroly hygieny musel pan Fuks snížit lůžka na ubytovně a nynější nájem by už nebyl schopen plnit. Žádost 
předkládám.   
 
K BODU 6. 
DTJ navrhuje nájem za pozemky v areálu volejbalu 18 000,- Kč. ročně plus hodiny na kurtech zdarma. Návrh 
DTJ předkládám.  
 
K BODU 7. 
Panu Furstovi byl nabídnut pronájem stánku občerstvení v areálu házené. Pan Furst  souhlasí s nájmem 
4 000,- ročně , energie a voda se budou platit navíc na základě skutečného odběru. 
 
 K BODU 8. 
Hospodaření k měsíci březen předkládám. 
 
 
 
 
 
 

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

                 Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,o.s.                                              V Jihlavě dne 21.4.2015 
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