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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
 

Termín: Středa 28.7.2021  
 
Program: 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu 
2. Žádost od Ski areálu Čeřínek o zápočet nájmu. 
3, Režim Loděnice U Českého mlýna.  
4. Prodloužení nájemní smlouvy na saunu. 
5, Dovolená ředitel   
6. Stížnost oddílu florbalu. 
7. Půlroční odměny. 
8. Dohodu o instalaci a užívání zábrany. 
9. Zpráva ředitele o činnosti klubu, projednání 
10. Přehled hospodaření k měsíci květen 2021. 
 

 
K BODU 2.  
Ski areál Čeřínek provedl zásadní opravy v horní chatě na Čeřínku a žádá o částečný zápočet této 
investice oproti nájmu. Žádost předkládám.  
 
K BODU 3. 
Loděnici do jara letošního roku využívali pouze vodáci a nárazově oddíl skateboardingu. 
V současné době působí v objektu 4 subjekty – oddíl vodáků, oddíl skateboardingu, oddíl petangue 
a na základě smlouvy o spolupráci Vysoká škola polytechnická.  
Za přítomnosti předsedy, ředitele a zástupců všech jmenovaných oddílů byla provedena schůzka, 
kde byly dohodnuty hlavní body společného soužití. Zápis předkládám.   
 
K BODU 4. 
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy předkládám. 
 
K BODU 5 
Řediteli jako důležité osobě, při schvalování plateb atd,navrhuji v případě dovolené, informovat 
oddíly 14 dní předem z důvodu důležitých plateb. Možná by bylo dobré vymyslet, zda jde 
schvalovat ve vyjímečných případech i bez ředitele. 
 
Vyjádření ředitele: Návrh pana Šmardy, promyslet jak ve výjimečných případech schvalovat 
platby bez ředitele je hrubý zásah do pravomocí ředitele a porušení stanov.  
 
 K BODU 6. 
Citace stížnosti oddílu florbalu: 
Dobrý den, Ahoj, 
minulý týden jsme při jednání o kompromisu při užívání haly byli vystaveny nátlaku od pana 
ředitele, který bychom nemohli hodnotit jako adekvátní k naši činnosti.  
  
I tak jsme se snažili vyjít vstříc gymnastkám před mistrovství Evropy v jejich disciplíně a omezení 
naši činnosti v této nelehké době. Kde bojujete o členy a naši budoucnost. Od ostatních instituci 
cítíme podporu a hledání cest, jak můžou pomoct nastartovat činnost sportovních organizací.  
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Jsme v programu rozvoj oddílu, kde dokládáme detailní několika dokumentové materiály naši 
činnosti. Musíme dokládat naši koncepci a sportovní činnost jednotlivých kategorii a tímto 
ústupkem musíme porušovat naše podklady.  
  
Pochopíme vzájemnou dohodu, ale nelíbí se nám styl, jak je s mami kolikrát jednáno. V poslední 
době zažili několik konfliktu a neadekvátní jednání s námi. Snažíme se dělat i pro rozvoj SK docela 
dost věcí a všude se snažíme být aktivní.  
  
Navíc, i když jsme omezili náš provoz, ředitel nám nenabídl za používání 2/3 haly ani žádnou slevu, 
tedy prosím o informaci, kolik nám bude účtováno. 
  
Jelikož vnímáme komunikaci ohledně jednání o užívání haly jako neadekvátní vůči kmenovému 
oddílu, byli bychom rádi za informaci, jaké jsou priority SK pro užívání haly. Oddíl florbalu se bude 
vždy snažit hledat cestu, avšak tento způsob nebyl korektním jednání o kompromisu ale nátlakem 
do velkého ústupku. 
  
Bohužel ředitel v tomto případě jednal proti činnosti oddílu florbalu, což je za nás nevhodné. 
 
Vyjádření ředitele: Tato jednání pana Komendy je opět hrubý zásah do pravomocí ředitele. 
Ředitel má právo rozhodnout o tom kdo bude používat tělocvičnu. V tomto případě jsem po 
dohodě s panem Komendou, rozhodl, že v hale budou 2 tréninky cvičit gymnastky a ostatní 
další 2 měsíce jsem plně vyhověl oddílu florbalu. Gymnastkám jsem dal 2 tréninky z důvodu, 
že se připravovali na Mistrovství Evropy a florbalisti žádnou soutěž momentálně nemají. To, 
že jsem se dopustil nějakého nátlaku je Komendova lež. Nátlaku na mě se dopustil pan 
Šmarda, který argumentoval tím, že jestli florbalistům nevyhovím tak si to vyřídíme na Radě.  
 
K BODU 7. 
Navrhuji projednat půlroční odměny dle směrnice č.1/2020 vnitřního předpisu upravujícího 
odměňování zaměstnanců Sportovního klubu Jihlava. Podmínky, které jsou udány ve směrnici, 
jsou splněny a odměny ředitele dle jeho pracovní smlouvy. 
 
K BODU 8  
Zábrana je nainstalována, původně spravoval režim závory FC Vysočina. Současný správce Město 
Jihlava přebírá tyto povinnosti a je třeba změnit smlouvu v hlavičce, jinak podmínky jsou stejné.  
 
K BODU 9. 
POVĚŘENÍ RADY ŘEDITELE A PANA ŠMARDY K PROJEDNÁNÍ DOPRAVNÍ SITUACE U HALY 
S MĚSTEM. 
Pan Šmarda kontaktoval odbor dopravy a jednal s ním o situaci, ředitele neinformoval o ničem tak 
o dopravě nic nevím. Nechtěl jsem zasahovat do jednání, aby si na úřadě nemysleli, že si neumíme 
zorganizovat svoje věci. 
Od pana Šmardy je to opět porušení stanov (za klub může jednat pouze statutár), 
nedodržení pověření Rady a hrubý zásah do kompetencí ředitele. 
 
 
    
DOTACE NA PROVOZ OD NSA. 
Žádost o dotaci byla zkontrolována a předána ke schválení. 
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UKONČENÍ SPOLUPRÁCE PANA HORKÉHO S KLUBEM 
Pan Horký ukončil spolupráci s klubem, jeho vyjádření předkládám. 
 
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU NA STOUPÁCH NA UBYTOVNU. 
Změna užívání je schválena stavebním úřadem. Celková oprava ubytovny je dokončena, je třeba 
jednat o vícepracích, které se vyskytly v důsledku toho, že budova byla stará a 30 let využívaná a 
neudržovaná. 
 
PETANQUOVÉ HŘIŠTĚ NA LODĚNICI 
Hřiště bylo projednáno se stavebním úřadem a s majetkovým odborem. Na základě toho, proběhlo 
jednání s odborem UMA a Bránou Jihlavy. Zde bylo dohodnuto, že se hřiště zkrátí na úroveň hřiště 
na volejbal. Dále tato změna byla projednána s odborem životního prostředí s majetkovým 
odborem a se stavebním úřadem. Náš návrh musí projít majetkovou komisí a Radou města. 
 
REVITALIZACE HALY. 
14.7.2021 proběhla schůzka s náměstky města panem Ryškou a Zemanem. Jednání se zúčastnili 
ze strany města vedoucí UMA pan Stuchlík a paní Bezděkovská. Dále byla přítomna také paní 
Arch. Mluvková. 
Na jednání bylo prezentováno stanovisko Povodí Moravy, které si dává podmínky ke schválení 
v podobě protipovodňových opatření. 
Odbor UMA dostal za úkol, prověřit zda jdou podmínky splnit. Preferovaná varianta haly zůstává ze 
spolupráce pracovní skupiny pro revitalizaci haly (poslední návrh). 
 
SMAZÁNÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA NA HALU 
Skončila doba závazku zástavního práva na halu ze strany ČUS ve vztahu se získanou dotací od 
MŠMT na rekonstrukci topení. Ve spolupráci s ČUS byl dán návrh na výmaz na Katastrální úřad 
v Jihlavě. 
 
PRONÁJEM POZEMKU V AREÁLU VOLEJBALU. 
Smlouva o pronájmu s OSŽ byla realizována. 
 
KONTROLA DOTACÍ S KRAJKÉHO ÚŘADU. 
Jedná se o kontrolu vyúčtování grantů Kraje Vysočina za poslední 3 roky, kontrola probíhá. 
 
NÁKUP SÍTÍ. 
Byly nakoupeny a instalovány ochranné sítě v na hřišti hokejbalu a házené. 
 

- Šikmé stání na chodníku u haly bylo vyznačeno. 
- Popis s kontakty na dveřích haly byl opraven. 
- Hashtag ze dveří byl odstraněn. 

  
K BODU 10.  
Přehled hospodaření a výpis BÚ k měsíci červen předkládám. 
 
 
 
Zapsal: Jan Šmarda předseda SK Jihlava, z.s.                
             Jiří Procházka ředitel SK Jihlava, z.s.                                              V Jihlavě dne 28.7.2021 


