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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
 
Termín:   úterý  28.3.2019  v 7,30 hod. 
Program: 
 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  
3. Kamerový systém přenosu zápasů na hale Okružní 2 
4. Odměna členů Rady.  
5. Termín Valné hromady. 
6. Schválení způsobu odměny manažera projektu „Škola pohybu“  
7. Letní snížení nájmů na hale. 
8. Zařazení projektu „Škola pohybu do struktury klubu. 
9. Pronájem automatu pana Pavlíka. 
10. Provoz automatu na vodu.  
11. Přehled hospodaření  k měsíci lednu 2019 .  

 
K BODU 1.  
Zápis předkládám.  
 
K BODU 2. 
PROJEKT REVITALIZACE A VÝSTAVBA NOVÉ HALY. 
Ředitel a  zhotovitel projektu Jaroslav Hvězda představil projekt pracovní skupině rozvoje města Jihlavy. Nyní 
probíhá jednání k připomínkování projektu ze strany města. 
 
PROJEKT – ŠKOLA POHYBU. 
Místa sportovního manažera projektu se zhostil Jan Šmarda. Organizační tým projektu ve složení Šmarda, 
Procházka, Fejt a Marek se pravidelně schází a pracuje na konečné doladění projektu. Procházka jednal 
s uvolněným členem Rady města BC. Danielem Škarkou o spolupráci s městem.  
 
ZÁZEMÍ PRO ZIMNÍ SKATEBOARDING. 
Na základě schůzky ředitele klubu a předsedy oddílu skateboardingu s náměstkem primátora Ing. Jaromírem 
Kalinou a  vedoucím majetkového odboru Ing. Štěpánem byla podána žádost o pronájem prázdného skladu u 
městského nádraží. 
 
LODĚNICE 
Vedení klubu jedná o začlenění potřeb a námětů oddílů vodáků a skateboardingu do projektu města Stříbrné 
údolí. Byla provedena schůzka s manažerkou projektu Stříbrné údolí a jednáno o spolupráci s městem na 
tomto  projektu. 
 
K BODU 3. 
Vzhledem k vybavenosti haly případně by bylo dobré vybavit klub kamerovým zařízením pro přenos zápasů. 
Oddíl florbalu nabízí spoluúčast na tomto zařízení ve výši 50 000,- Kč, který uhradí z dotace svazu. 
  
K BODU 4.  
Stanovy klubu umožňují poskytnout odměnu členům rady a předsedovi. Tento bod byl odložen z minulé rady. 
 
K BODU 5.  
Bylo by třeba určit si termín VH a plán přípravy VH. 
 
K BODU 6. 
Na minulé radě byla schválena odměna sportovnímu manažerovi projektu „Škola pohybu ve výši 5 000,- Kč. 
Návrh manažera je takový, že by odměna byla vyplacena jednorázově nebo několika splátkách až po 
ukončení přípravné fáze. 
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K BODU 7:   
Jako každý rok navrhuji letní snížení nájmu velké haly na  360,- Kč/hod. Toto snížení podpoří využitelnost 
haly mimo sezonu. 
 
K BODU 8: 
Navrhuji aby projekt byl zařazen jako oddíl ze stejnými právy  a povinnostmi. 
 
K BODU 9: 
Nájemní smlouvu předkládám. 
 
K BODU 10: 
Dle rozhodnutí Rady byl instalován na sportovní halu automat na filtrovanou pitnou vodu, je potřeba 
rozhodnou o režimu jeho splacení. 
 
K BODU 11: 
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc únor 2018, přehled hospodaření k měsíci únoru 2019 předkládám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Jan Šmarda  předseda SK Jihlava,z.s.                
            Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,z.s.                                              V Jihlavě dne 28.3.2019 


