
               
Sportovní klub Jihlava, z.s. 

 
 
 

  
Sportovní klub Jihlava,z.s., Okružní 4628/2,586 01 Jihlava, IČ: 00543241, DIČ: CZ00543241. 

Tel: 567 310 014, Mob.: 608 822 400, e-mail:prochazka@skjihlava.cz  www.skjihlava.cz 

 

Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
Termín: Pátek 26.3.2021  
 
Program: 
 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu 
2. Projednání petanguového hřiště 
3. Projednání směrnice o rozdělení dotace „Můj klub 
4. Příprava Valné hromady 
5. Projednání nájmu objektu Na stoupách na ubytovnu. 
6.Revitalizace haly SK 
7.Projednání žádosti boxu o příspěvek na reprezentaci 
8.Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene na přípojku VN do haly. 
9.Zpráva ředitele o činnosti klubu 
10. Přehled hospodaření k měsíci únoru 2021. 

 
K BODU 1.  
Zápis předkládám.  
 
K BODU 2. 
 Oddíl petangue požádal o příspěvek na úpravu hřiště. Žádost přikládám  
  
K BODU 3. 
 Směrnici předkládám. 

 
SLOVO PORADNÍ ŘEDITELE KLUBU K BODU Č.3 

 
Výše dotace Můj klub se více jak zdvojnásobila oproti minulému roku (na činnost oddílů se v loňském roce  
se rozdělovalo 860 000,- Kč, letos je to 2 013 291,- Kč). To znamená že podmínky hospodaření oddílů se 
budou od minulého roku lišit a také podmínky schvalovaní by měly být jiné. Rada SK mě nařídila přesné 
podmínky, za kterých musím zpracovat směrnici, a to jsem také udělal. 
V rámci svého hlasu poradního bych si dovolil upozornit na některé eventuální úskalí předložené směrnice: 

- Směrnice rozděluje více jak 2 000 000,- a nijak z těmito prostředky nepracuje, pouze funguje jako 
převodník peněz k oddílům za použití modelu rozdělení NSA. Nemá žádnou motivační funkci, neřeší 
strategii financování oddílů z dlouhodobého hlediska, neřeší dopad na zpracování tohoto objemu 
prostředků na samotné oddíly. 

- Nebyly zde brány souvislosti s rozdělováním dalších dotací na činnost oddílů. V důsledku celkového 
pohledu na strategii dotační politiky klubu by se mohlo rozdělování dotací v klubu jevit jako 
nevyvážené oproti menším oddílům. 

- Částka, která se směrnicí rozděluje dotace, přesahuje možnosti kompetenčního řádu. V důsledku 
toho by při schvalování směrnice mohla vzniknout kolize s pravidly stanov klubu. 

 
 
K BODU 4. 
V pátek 4.6.2021 od 24,00 do 06, 00 hod. máme povoleno rušení nočního klidu. V tento termín by bylo dobré 
udělat Valnou hromadu klubu (pokud to kovidová situace dovolí). Letos je volební Valná hromada, která 
vyžaduje větší přípravu. Proto je potřeba s přípravou začít. 
 
 
K BODU 5. 
Návrh smlouvy předkládám. 
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 K BODU 6. 
 Ve středu 31.3.2021 v 11,00 proběhne schůze pracovní skupiny Revitalizace, zde se bude projednávat 
návrh studie revitalizace. Navrhuji setkání s paní Ing. Arch Mluvkovou, která by návrh představila Radě SK a 
prokonzultovala ho. 
 
 K BODU 7.   
Žádost oddílu boxu: 
Podpora pro reprezentanta boxu Adama Valentu na MS juniorů. 
Adam Valenta je nyní v přípravě na MS juniorů, které bude konané ve dnech 10.-24.4. 2021 v Polsku 
(Kielce). 
Česká boxerská asociace (dále jen ČBA) nyní hradí Adamovi dva přípravné turnaje a soustředění v Polsku 
(10 dní).  
Právě teď je v na turnaji v Litvě. Jelikož kvůli Covidu se vše prodražuje kvůli povinným PSR testům před 
každým turnajem a po něm, tak ČBA nemá už rozpočet na MS. Adamovi se věnujeme už několik měsíců, dá 
se říct denně a trenéry to stálo ze svého už nemalý peníz. 
Celkový výdaj na MS je 40-45 tisíc. 
Klub boxu přispěje 20 tisíc 
zbývá pokrýt max. 25 tisíc. 
Pokud by Sportovní klub pomohl s financováním Adama na MS juniorů, budeme se snažit tuto dobročinnost 
co nejvíce zviditelnit na sociálních sítích a v novinách. 
 
 K BODU 8. 
 Smlouvu o věcném břemeni předkládám. 
 
K BODU 9. 
DOTACE. 
Bylo zpracováno vyúčtování na dotace Města Jihlavy údržba a provoz a v termínu odevzdána na podatelnu 
města. 
 
OPATŘENÍ PROTI COVID 19. 
Na základě nařízení vlády jsou tělocvičny pořád zavřeny a personální opatření zůstávají. Ke stávajícím 
opatřením přibylo povinné testování zaměstnanců, které se provádí od pondělka 22.3. 2021. 
 
REVITALIZACE HALY  
Změna územního plánu související se stavbou revitalizace byla schválena. Odbor životní prostředí dal 
k revitalizaci kladné stanovisko. Čeká se na vyjádření Povodí Moravy. Ve středu 31.3.2021 v 11,00 hod. 
proběhne schůze pracovní skupiny Revitalizace.  
 
ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉ KRONIKY 
Kronika na rok 2020 je po stránce obsahu připravena, má 14 stránek, pracuje se na grafickém zpracování.  
 
SPOLUPRÁCE SE ČESKÝM SVAZEM MODERNÍ GYMNASTIKY. 
Na halu byla Svazem moderní gymnastiky dovezena profesionální gymnastická podlaha ke cvičení 
profesionálních gymnastek státní reprezentace. 
 
SCHŮZKA S NÁMĚSTKEM PRIMÁTORA 
5.3.2020 se ředitel setkal s náměstkem primátora Mgr. Petrem Ryškou. Schůzka byla zaměřena na 
projednání připravovaných projektů v tomto roce a revitalizaci haly. 
 
MOLO NA LODĚNICI 
Byla provedena schůzka se zástupci Povodí Moravy, zjištěny náležitosti žádosti a projednány podmínky 
instalace mola. Ředitel zjistil alternativní nabídku mola pro vodáky, která je cenově příznivější. Nabídku 
předložil Radě. 
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K BODU 10. 
 
Přehled hospodaření a výpis BÚ k měsíci únoru předkládám. 
 
 
 
Zapsal: Jan Šmarda předseda SK Jihlava, z.s.                
             Jiří Procházka ředitel SK Jihlava, z.s.                                              V Jihlavě dne 26.3.2021 


