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Věc:          Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. 
 
Termín:     Čtvrtek 29.1.2015 
 
 

1. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
2. Změna nájemní smlouvy Organizace neslyšících na prostory v budově v Ar.volejbalu.  
3. Změna smlouvy o dílo paní Ing. Holové na vedení účetnictví. 
4. Přehled hospodaření  k měsíci prosinci 2014 předkládám. 

 
K BODU 1. 
NOVÝ ZAMĚSTNANEC 
Od 1.12.2014 byl přijat pan Marek Psota na místo pomocného údržbáře. Pan Psota byl ve zkušební době 
propuštěn a na jeho místo nastoupil pan Michal Bláha. Plat pana Bláhy bude dotován z  dotace EU  Úřadu 
práce. 
 
JEDNÁNÍ O PODPOŘE NA MAGISTRÁTU MĚSTA 
Dne 22.1.2015 se konala schůzka ředitele SK Jihlava s primátorem města PaedDr. Ing. Chloupkem  a 
náměstkem primátora Ing. Kolářem. Jednání ve dvou bodech a to doplnění prostředků do rozpočtu města na 
nepřímé dotace (dlouhodobá činnost a jednorázové akce). Primátorem i panem náměstkem bylo přislíbeno 
zvýšit rozpočtovanou částku 200 000,- na úroveň roku 2014. 
Druhá část jednání byla na téma podpory sportu z loterijních peněz. Vlivem nabytí platnosti vyhlášky o 
zákazu výherních automatů ve městě postupně vyschne zdroj financování sportu. Náš klub je na tomto zdroji 
závislý, i v této věci byl ředitel ubezpečen, že náhradní zdroje za loterie se najdou. 
 
SCHŮZKA ZÁSTUPCŮ SPORTU NA JUS. 
Dne 26.1.2015 se konala schůzka zástupců sportu Vítězslav Holub JUS, Bedřich Štěrban HC Dukla Jihlava, 
Zdeněk Tulis, Jiří Procházka Sdružení sportovních organizací města Jihlavy. Schůzka byla informativní a 
řešila zejména pokles prostředků do sportu z loterií a společný postup všech zástupců sportu pod koordinací 
JUS v jednání o této situaci s představiteli města.  
  
K BODU 2. 
Svaz neslyšících má v současné době pronajaty 2 prostory v Areálu volejbalu. Tento nájem je ošetřen dvěma 
nájemními smlouvami. Smlouvy byly zrevidovány a nahrazeny jednou smlouvou na oba prostory. Při revizi se 
zjistilo, že počet metrů neodpovídá, proto byl nájem navýšen o 10 880,- Kč. Návrh smlouvy předkládám. 
 
   
K BODU 3. 
Ing. Holová požádala o navýšení úhrady za vedení účetnictví o 400,- Kč měsíčně.  
 
K BODU 4. 
Hospodaření k měsíci prosinci předkládám. Hospodaření je zpracováno předběžně, po uzávěrce roku a 
podání daňového přiznání bude předloženo v konečném znění. 
 
 
 
 
 

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

                 Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,o.s.                                              V Jihlavě dne 29.1.2015 
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