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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
 
Termín:   úterý  31.1.2019  v 7,30 hod. 
Program: 
 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  
3. Projednání Směrnice č.1/2019 Vnitřní předpis upravující odměňování zaměstnanců Sportovního 

klubu Jihlava, z.s. 
4. Odměna předsedovi klubu   
5. Dočasné snížení nájmu na ubytovnu v Areálu házené. 
6. Plán oprav v roce 2019. 
7. Schválení spoluúčasti na projektovou dokumentaci na revitalizaci Areálu házené. 
8. Přehled hospodaření  k měsíci prosinci 2018 .  

 
K BODU 1.  
Zápis předkládám.  
 
K BODU 2. 
PROJEKT REVITALIZACE A VÝSTAVBA NOVÉ HALY. 
Bylo provedeno společné jednání s náměstky   Mgr. Petr Lašťovičkou a Ing.Vítem  Zemanem. Oba náměstci 
byli seznámeni s novým projektem a  informováni o ekonomice klubu a budoucím provozu sportoviště. Na 
projektovou dokumentaci byla zpracována žádost. Žádost byla projednána a schválena sportovní komisí. 
Sportovní komisí  bylo doporučeno projednat se zástupci města vzhled stavby a majetkové vazby v případě 
investice města. Projekt bude prezentován 12.2.2019 v pracovní skupinou architektů města. Jednání o 
majetkových věcech budou započaty schůzkou ředitele a náměstka primátorky Ing. Jaromírem Kalinou , 
která se bude konat dnes v 9,30 hod. 
 
PERSONÁLNÍ ZMĚNY 
31.1.2019 končí smlouva paní Vaškové uklízečce v Areálu házené – smlouva byla prodloužena a bylo 
požádáno o prodloužení dotace z programu zaměstnanosti. 
 
Paní Bartková, která pracovala na hale v Okružní ulici, dala ve zkušební době výpověď. Zatím se úklid 
provádí rozdělením práce mezi zbývající uklízečky. Bylo uděláno výběrové řízení a vybrána paní Alena 
Kalejová, která by měla nastoupit od 1.3.2019. Na paní Kalejovou bude požádáno o poskytnutí dotace 
z programu zaměstnanosti.    
 
ŽÁDOSTI O DOTACE. 
Na odbor školství kultury a sportu  města Jihlava byla zpracována o podána žádost na dlouhodobou činnost,  
žádost o podporu provozu klubu a žádost o financování projektové dokumentace na revitalizaci Areálu 
házené. 
Na odbor sportu Kraje Vysočina byly zpracovány žádosti v programu sportoviště a to na nákup stolů na stolní 
tenis a opravu omítek a maleb v sociálkách. Oddíl florbalu zpracoval žádost v programu-  sportujeme- , na 
činnost oddílu florbalu.  
 
ÚPRAVA VRÁTNICE 
Svépomoci byla provedena úprava vrátnice pořízením příčky a tím vznikl prostor pro oddíl florbalu. 
 
PROJEKT – ŠKOLA POHYBU. 
Vznikla pracovní skupina ve složení Jan Šmarda, Pavel Fejt a Jiří Procházka. Byly připraveny propagační 
materiály a plakátek na nábor hlavního trenéra a 2 trenérů pomocných. Po projednání Radou klubu, by byl 
proveden nábor těchto lidí a tím zjištěn zájem o tyto pozice u vlastních členů. Se zájemci budou projednány 
budoucí podmínky a termín nástupu v případě, že by se projekt konal. 
Ředitel klubu oslovil prvního sponzora v úterý 29.1. ………………………………….. .   
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K BODU 3. 
Zákonná úprava minimálního platu si vynutila úpravu směrnice upravující mzdy zaměstnanců. Směrnici 
předkládám ke schválení. Na základě nové směrnice budou zaměstnancům, kteří pobírají minimální mzdu, 
bude od 1.1.2019  zvýšena. 
 
 
K BODU 4.  
Stanovy klubu umožňují poskytnou odměnu členům rady a předsedovi. Jan  Šmarda se i mimo zasedání 
schůze Rady aktivně podílí, svojí prací na řízení klubu. Bylo by vhodné mu tuto práci zaplatit.  
Roční práce předsedy pro klub, za předpokladu odměny 200 Kč za 1 hod, lze vyčíslit částkou 25 300,- Kč za 
rok. 
 
K BODU 5.  
Na budově v Areálu házené je vadná krytina střechy v zimních měsících v období tání a za silných dešťů 
voda prosakuje do místností ubytovny. Ubytovnu má pro najatou firma Elektric NOVA, aby zajistila hygienické 
normy ubytování, musí pokoje neustále bílit a tím je nemůže pronajímat a má ztráty a zvýšené náklady na 
provoz. Nájemce žádá o dočesné snížení nájmu o 5 000,- Kč na měsíce únor, březen, duben tohoto roku. 
V dubnu bychom udělali revizi střechy a rozhodli o dalším opatření.  
 
K BODU 6. 
 
Plán oprav:  

- Oprava topení v budově volejbalu v úprkově ulici. 
- Oprava střechy v areálu házené. 
- Zajištění online přenosů florbalových zápasů na hale Okružní 2.   

 
K BODU 7. 
Projektová dokumentace /druhá etapa/ na revitalizaci Areálu házené bude stát 1 303 000,- Kč. Dle dohody se 
v případě schválení těchto prostředků budeme podílet na investici v poměru město 1 200 000,- a klub 
103 000, Kč. Žádám Radu o projednání této investice.  
 
K BODU 8. 
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc prosinec 2018, přehled hospodaření k měsíci prosinci 2018 
předkládám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Jan Šmarda  předseda SK Jihlava,z.s.                
            Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,z.s.                                              V Jihlavě dne 31.1.2019 


