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Věc:          Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. 
 
Termín:     Čtvrtek 24.2.2015 
 

1. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
2. Návštěva pana Jan Šmardy člena Komise Rady města pro sport a volný čas. 
3. Letní sleva haly. 
4. Plán investic a oprav na rok 2015. 
5. Přehled hospodaření  k měsíci lednu 2015. 

 
K BODU 1. 
NOVÝ ZAMĚSTNANEC 
Od 1.3.2015 nastoupí paní Marie Štěpánková na místo uklízečky v areálu házené. Na úhradu mzdy paní 
Štěpánkové byla vyřízena dotace z evropských fondů zaměstnanosti na Úřadu práce. 
 
JEDNÁNÍ O PODPOŘE NA MAGISTRÁTU MĚSTA 
Na základě iniciativy pana Jana Šmardy byla uskutečněna schůzka ředitele a výše jmenovaného člena 
sportovní komise. Schůzka byla informativní, ale jednalo se i o konkrétní pomoci Sportovnímu klubu Jihlava. 
 
Dne 20.2.2015 proběhla schůzka ředitele SK se zastupitelem Ing. Popelkou. Hlavním bodem jednání bylo 
nahrazení chybějících prostředků do sportu z loterií. 
 
DOTACE NA PROVOZ. 
Byla zpracována žádost o dotaci na provoz  klubu ve výši 746 900,- Kč a podána na Magistrát města Jihlavy. 
 
K BODU 2. 
Návštěva pana Jan Šmardy člena Komise Rady města pro sport a volný čas. 
 
K BODU 3. 
Navrhuji slevu velké haly od 1.5.2015 do 31.8.2015 na 330,- Kč. V minulosti se toto již tradiční snížení ceny 
v letních měsících dobře odrazilo na využitelnosti haly. 
 
K BODU 4. 
Z minulého roku je nutné dokončit již započatou opravu topného systému v budově v areálu házené. Rada 
SK  o tom již rozhodla v minulém roce. 
 
Nutné opravy, které je potřeby udělat v horizontu několika mála let. 

- Oprava nebo nákup nového povrchu hokejbalového hřiště  
- Oprava vodovodních rozvodů  na hale V Okružní ulici. 
- Oprava elektroinstalace na hale V Okružní ulici. 
- Výměna oken na volejbalu 
- Oprava topení na volejbalu 
- Výměna motoru kogenerační jednotky 
- Povrch a úprava hlediště na hale V Okružní ulici. 
- Povrch házenkářského hřiště. 

 
K BODU 5. 
Hospodaření k měsíci lednu předkládám. 

1. Návštěva pana Jan Šmardy člena Komise Rady města pro sport a volný čas. 
 
 
 

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

                 Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,o.s.                                              V Jihlavě dne 24.2.2015 
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