Sportovní klub Jihlava, Okružní 2, Jihlava
Tel.+420 567 310 014
Věc:
Program schůze Rady SK
Termín: úterý. 24.11.2011
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu.
2. Provedení přírodního ledu na hřišti hokejbalu za účelem veřejného bruslení.
3. Zpráva o hospodaření klubu za měsíc srpen. .
K BODU 1.
ZASTŘEŠENÍ TRIBUNY HÁZENÉ.
Členy oddílu házené byla postavena kostra tribuny, zastřešení provedou v jarních měsících.
INTERIÉR HALY
Práce na interiéru haly jsou dokončeny.
ŢÁDOST O DOTACI Z MŠMT.
Prostřednictvím Florbalového svazu bylo zaţádáno o dotaci na provoz a opravy ve výši 3 229 000,- Kč.
Svaz provedl kontrolu ţádosti a předal ji na MŠMT. Ministerstvem bude posouzena během února nebo
března a poté budou známy výsledky.
DOTACE MĚSTA
Bylo zaţádáno o dotaci na obnovu poškozených sprejery ve výši 22 386,- Kč. Dotace bude projednána
na prosincovém zastupitelstvu. Podmínkou přidělení dotace je obnova fasády, na základě tohoto pravidla
byla částečně natřena fasáda sportovní haly. Práci zajistili pracovníci kteří si u nás odpracovávají
alternativní trest.
PROJEDNÁNÍ VYŠE NÁJMŮ.
Výše nájmů byla projednána na Schůzi předsedů a hospodářů. Nájmy byly akceptovány všemi
přítomnými zástupci, kromě oddílu kanoistiky. S oddílem kanoistiky probíhá jednání.
PERSONÁLNÍ ZMĚNY.
K 30.11.2011 skončí ze zdravotních důvodů pracovní poměr správce areálu házené pan Lenhart. Bude
nahrazen uchazečem o zaměstnání z Pracovního úřadu Jihlava a následně bude zaţádáno ÚP o dotaci
na plat.
SCHŮZE SDRUŢENÍ SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ MĚSTA JIHLAVY.
Na půdě Sportovního klubu Jihlava dne 8.11.2011 jednal výbor sdruţení. Hlavními doby programu byly –
prezentace sdruţení na zastupitelstvu , jednání s městem o postupné, zvyšování prostředků na nepřímé
dotace, provedení valné hromady v měsíci únoru.
JEDNÁNÍ NA MAGISTRÁTU.
Dne 4.11..2011 jednal ředitel SK s vedoucím odboru školství a tělovýchovy Mgr. Koukalem. Hlavními
body jednání byly , informace o financování nevýkonnostního sportu v Jihlavě , spolupráce se
sportovními kluby a sdruţením, prezentace sdruţení na zastupitelstvu. Předběţně bylo dohodnuto
jednání sportovní komise na půdě Sportovního klubu v měsíci lednu.
Dne 22.11.2011 proběhla schůzka ředitele SK a místopředsedy Sdruţení sportovních organizací pana
Zuzaňáka s náměstkem primátora Ing. Chloupkem téma hovoru bylo opět financování a prezentace
sdruţení.
SPOLUPRÁCE S FBŠ
Probíhá jednání s FBŠ na přípravě letní spolupráce a vyuţití haly na letní soustředění a další aktivity.

K BODU 2:
V Jihlavě je nedostatek prostorů na veřejné bruslení. Sportovní klub má prostory, které jsou vhodné pro
zřízení venkovní ledové plochy. Hokejbalové hřiště je k tomuto vhodné , je v uzavřeném areálu ,má
osvětlení dostatečně velkou a rovnou plochu na které se dá udělat led.
Ledová plocha lze udělat za pomocí mobilního chladícího zařízení. Pořízení takového zařízení by stálo
SK více neţ deset milionů, coţ jsou prostředky pro klub nedosaţitelné. Pronájem tohoto zařízení stojí
2 000 000,- Kč na sezonu, tato varianta lze řešit pouze za přispění třetí osoby (město, kraj, sponzoři). Na
toto řešení není časový prostor k jednání, vyţadovalo by to prakticky celoroční přípravu pro jednání se
státními orgány a sponzory.
Zbývá varianta třetí, a to přírodní led. Přírodní kluziště pro bruslení veřejnosti se v okolí Jihlavy provozují
např. V Brtnici a Okříškách. Náklady na zřízení ledové plochy jsou pro klub únosné, samozřejmě zřízení a
provoz plochy podmiňuje počasí. Sportovní klub by tímto poskytl vítanou sluţbu pro občany Jihlavy a
okolí zvýšila by se vyuţitelnost hřiště v měsících kdy zde nikdo nehraje. Tímto alternativním provozem by
se získaly zkušenosti, zjistil by se zájem veřejnosti a zlepšila by se pozice v případném jednání
s investory.

K BODU 3:
Zprávu o hospodaření, včetně kopií výpisů předkládám.

V Jihlavě dne 24.11..2011
Pavel Fejt předseda Rady SK Jihlava
Jiří Procházka ředitel SK Jihlava

