
 Sportovní klub Jihlava, Okružní 2, Jihlava 
                                                             Tel.+420 567 310 014 
 

Věc:          Program schůze Rady SK 
Termín:     úterý. 22.9.2011 

1. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
2.  Návrh výše nájmů na sezonu 2011-2012.. 
3. Určení termínu schůze předsedů a hospodářů. 
4. Zpráva o hospodaření klubu za měsíc srpen.     . 

  
K BODU 1. 
 
ZASTŘEŠENÍ TRIBUNY HÁZENÉ. 
Materiál na zastřešení byl koupen probíhají přípravné práce. 
 
OPRAVA HŘIŠTĚ HOKEJBALU. 
Na hřišti hokejbalu byly vyměněny ochranné sítě, oddíl hokejbalu si práce provedl sám. 
 
AKCE NA HALE. 
V sobotu proběhne na hale výstava psů. 
 
INTERIÉR HALY  
Práce na interiéru haly jsou téměř dokončeny. Zbývá  ještě dodělat infosystém a některé drobnosti. 
 
ŢÁDOST O DOTACI Z MŠMT. 
Prostřednictvím Florbalového svazu bylo zaţádáno o dotaci na provoz a opravy ve výši  3 229 000,- Kč. 
 
DOTACE MĚSTA 
Zastupitelstvo včera jednohlasně schválilo dotaci na provoz  ve výši 200 000,- Kč.  
 
 
K BODU 2: 
 
Celkové náklady na provoz sportovišť za rok 2010 jsou mírně niţší tudíţ neovlivnily negativně 
nákladovou cenu hodiny.. Co se týče druhého faktoru, který udává nákladovou cenu hodiny a to 
vyuţitelnosti jednotlivých sportovišť,  je situace jiná.  Zde jsou od minulého období rozdíly. Největší 
propad ve vyuţitelnosti zaznamenala velká hala, zde uţ na tuto sezonu byla přijata opatření a to 
v podobě spolupráce s Florbalovou školou a zavedením letní slevy haly.Dále se neustále sniţuje zájem o 
zrcadlový sálek. Sportoviště házené, hokejbalu,juda,zápasu,stolního tenisu vyšly na podobných 
hodnotách s loňskou sezonou. U tělocvična boxu se vyuţitelnost zvýšila o 50% a v tomto poměru se také 
sníţila nákladová cena, na tomto příkladu je patrna skutečnost – čím více budeme vyuţívat sportovišť, 
tím menší budeme mít nájem.   Hodnoty nákladovosti a vyuţitelnosti sportovišť s porovnáním s minulou 
sezonou předkládám. 
 
K BODU 3:  
Valná hromada ve svém usnesení uloţila povinnost projednat výše nájmů na schůzi předsedů a 
hospodářů, je třeba rozhodnou o termínu této schůze.  
 
K BODU 4:  
Zprávu o hospodaření, včetně kopií výpisů předkládám. 
 
 
  
V Jihlavě dne 22.9..2011 
                                                                                              Pavel Fejt  předseda Rady SK Jihlava 
                                                                                                
                                                                                             Jiří Procházka ředitel SK Jihlava  


