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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
Termín: Pátek 23.4.2021  
 
Program: 
 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu, projednání  
3. Projednání nájmu objektu na Stoupách na ubytovnu. 
4. Žádost o spoluúčast na modernizaci sauny. 
5. Příprava Valné hromady  
6. Registrační systém. 
7. Hřiště na petangue. 
8. Přehled hospodaření k měsíci březnu 2021. 

 
K BODU 1.  
Zápis předkládám.  
 
K BODU 2. 
DOTACE. 
Bylo zažádáno o dotaci Antivirus, dohoda byla podepsána. Klub každý měsíc vyúčtovává náhradu mezd na 
pracovníky, kteří mají v důsledku uzavření sportovišť překážku v práci. 
Dále byla zpracována žádost o dar pro oddíl boxu na pokrytí nákladů Adama Valenty na MS juniorů v boxu. 
 
OPATŘENÍ PROTI COVID 19. 
Na základě nařízení vlády jsou tělocvičny pořád uzavřeny a personální opatření zůstávají. Ke stávajícím 
opatřením přibylo povinné testování zaměstnanců, které se provádí každý čtvrtek, též se provádí testování 
členů Rady před schůzí. 
Od 12.4.2021 je povoleno trénovat na venkovních hřištích 6-ti dvojicím, které musí dodržovat odstup 10m.  
 
REVITALIZACE HALY  
Povodí Moravy dalo k revitalizaci haly negativní stanovisko. Tím se zastavila změna územního plánu i práce 
na studii haly. Zástupci města budou dále jednat s Povodím Moravy o podmínkách revitalizace.  
 
MOLO NA LODĚNICI 
Ředitel navrhl a projednal s oddílem vodáků alternativní řešení mola, které je levnější než původní varianta. 
Na molo a pramici byla zpracována a podána žádost v rámci grantu Sportoviště Kraje Vysočina. 
 
SPOLUPRÁCE S VYSOKOU ŠKOLOU POLYTECHNICKOU V JIHLAVĚ 
Smlouva o spolupráci ze strany klubu byla podepsána, nyní probíhá schvalovací řízení na vysoké škole.  
 
KONTROLA KLUBU 
Klub byl podroben kontrole Veřejné zdravotní pojišťovny. Kontrola byla bez závad. 
 
SPOLUPRÁCE S MĚSTEM JIHLAVOU.  
Ředitel byl pozván odborem školství k účasti v pracovní skupině „aktivní životní styl“ při tvorbě Strategického 
plánu rozvoje města Jihlavy pro roky 2022–2032.  Úkolem pracovní skupiny bude vydefinovat na základě 
analytických podkladů a znalostí a zkušeností silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (SWOT analýzu) 
k tématům zdravý pohyb po městě, rekreace, běžný bezmotorový pohyb, cestovní ruch, podmínky pro 
individuální sportování, podmínky pro měkké formy rekreace. 
 
 
K BODU 3. 

Objekt byl vyklizen. Stav odpovídá třicetiletému užívání objektu bez větších oprav a nákladů. 
Objekt se musí předělat po stránce administrativní i stavební tak, aby mohl být provozován za 
účelem ubytovny. Na změnu účelu byla podána žádost o vyjádření na hygienu a byl zpracován 
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požární plán a zažádáno o stanovisko požární ochrany. Poté bude zpracována žádost o změnu 
účelu na Stavební úřad Jihlava.  S firmou Elektric Nova byly projednány podmínky k pronájmu. 
Návrh nájemní smlouvy předkládám. 
 
K BODU 4. 
Nájemce sauny paní Vorlíčková podala návrh a zároveň žádost o modernizaci sauny. Jedná se o zřízení 
nové kombinované potírny (finská i parní). Tuto investici by si nájemce hradil sám (cca 100 000,- Kč). Klub 
žádá o opravu části vodoinstalace, která je už téměř nefunkční a repasi kotle, který je v majetku klubu. (cca 
30 000,- Kč). Žádost předkládám.  
 
K BODU 5. 
Jako kandidát do příští Rady se zatím přihlásil pan Pavel Fejt jako jediný. Příští týden 28.4.2021 je 
naplánována schůze předsedů. Předsedové dostali tento termín předběžně na vědomí a dnes jim bude 
poslána e-mailem pozvánka. 
 
 
 K BODU 6. 
Registrační systém je zakoupen a jsou hrazeny měsíční poplatky za jeho užívání. Ve čtvrtek 22.4. proběhlo 
školení sekretariátu na tento program. S některými oddíly je předjednán postupný začátek registrace členů.  
 
K BODU 7. 
Na základě diskuze s výborem oddílu petangue navrhuji zvážit prověření možnosti stavby petanguového 
hřiště v objektu loděnice. 
 
K BODU 8. 
Přehled hospodaření a výpis BÚ k měsíci březnu předkládám. 
 
 
 
Zapsal: Jan Šmarda předseda SK Jihlava, z.s.                
             Jiří Procházka ředitel SK Jihlava, z.s.                                              V Jihlavě dne 23.4.2021 


