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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
Termín: Pátek 28.5.2021  
 
Program: 
 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 
2 Příprava Valné hromady. 
3. Oprava topení v tělocvičně boxu. 
4. Letní provoz haly. 
5. Žádost oddílu florbalu. 
6. Registrační systém 
7. Hřiště na petangue 
8.. Seznámení Rady s výsledkem  hospodaření v minulém roce. 
9. Nájem / nákup pozemku pod budovou v Areálu  volejbalu. 
10. Zpráva ředitele o činnosti klubu, projednání.  
11. Přehled hospodaření k měsíci dubnu 2021. 

 
K BODU 1.  
Zápis předkládám.  
 
K BODU 2. 
Příprava VH : 
Pozvánky na VH byly všem kandidátům předány. Kandidáti na  člena Rady a Kontrolní komise jsou 
publikovány na stránkách klubu. 
  
Kandidáti na funkce VH: 
Předseda VH – Luboš Nožička 
Zapisovatel VH – Helena Oberaiterová 
Ověřovatel zápisu VH – Vladimír Bialas 
Členové sčítací a mandátové komise – Josef Vorlíček 

- Petr Král 
- Jan Jiskra 

 
K BODU 3. 
V tělocvičně boxu byla zjištěna velmi agresivní plíseň, která prakticky znehodnotila první vrstvu žíněnky.  
Druhá vrstva se dá ještě zachránit. Tělocvična byla vyklizena, po vysušení se udělal nový nátěr podlahy. Na 
povrch se použila žíněnka, která byla koupena na venkovní ring a doplnila se o chybějící díly. Stará žíněnka 
se po umytí a desinfekci použije na venkovní ring. První vrstva žíněnky se musí vyhodit. Aby se situace 
neopakovala bylo by dobré doplnit topení, které by zajistilo trvale únosné hygienické prostředí v tělocvičně. 
Rozpočet přikládám.   
 
 
K BODU 4. 
Jako každý rok navrhuji letní slevu velké haly snížit po dobu měsíců červen až srpen na 420,- Kč. 
 
K BODU 5. 
Oddíl florbalu žádá o níže uvedené vybavení. 
 Zmenšené branky na dvě hřiště                              5.000 Kč 
-          Od nové sezony je povinnost mít nové rozměry branek pro mládež 
-          Máme vyjednáno od svazu získat dvě branky zdarma v hodnotě cca 7.000 kč 
-          Dle přepisů je povinnost mít vybavení na dvě hřiště, a proto potřebujeme další dvě 
-          Svaz zajistí další dvě za zvýhodněnou cenu 5.000 kč 
  
Sítě na čtyři branky                                                        3.440 Kč (kus 860 Kč) 
-          Na čtyřech brankách poničená síť, které je potřeba neustále opravovat 
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-          Branky využívají i jiné subjekty školy atd., které na nich hrají i fotbal. 
 
K BODU 6. 
Ne registrační systém bylo provedeno školení sekretariátu. Momentálně se dolaďuje grafika a manuál pro 
uživatele. Jsou kontaktovány první oddíly ke spolupráci. 
 
 K BODU 7. 
Na hřiště byl zhotoven plánek,  bylo prokonzultováno se stavebním úřadem. Předběžně je stavba hřiště 
možná. Vyžaduje to souhlas Povodí Moravy, majetkového odboru a odboru životního prostředí. Oddíl 
petangue jedná se sponzorem k realizování stavby. 
  
 K BODU 8. 
Celkový výsledek hospodaření klubu před zdaněním byl ve ztrátě 13 000,- Kč.  Složitou situaci ( prakticky 
odstavení všech sportovišť ne většinu měsíců v roce), se podařilo zvládnou s téměř vyrovnaným rozpočtem. 
Ztráty, které byly způsobeny zavřením sportovišť v důsledku pandemie Covid se podařilo sanovat z dotací a 
z výnosů hospodářské činnosti. Hospodářská činnost touto situací nebyla téměř zasažena i přesto, že většinu 
našich partnerů pandemie velice citelně zasáhla. Patří jim za to dík, bez výnosů z hospodářské činnosti by 
mohl mít klub finanční problémy.     
Přehled hospodaření za minulý rok předkládám. 
 
K BODU 9. 
Na klub se obrátila Správa železnic a požaduje nájem za část zastavěného pozemku v Areálu volejbalu, 
přikládám návrh smlouvy.  
 
K BODU 10. 
DOTACE. 
Źádost o dar pro oddíl boxu na pokrytí nákladů Adama Valenty na MS juniorů v boxu - žádosti bylo vyhověno, 
Rada města schválila dar na podporu reprezentace, za což ji děkujeme. 
Program Kraje Vysočina „Sportoviště“ – ve velkém počtu uchazečů o tento grant jsme zůstali pod čarou. 
Program Kraje Vysočina „Sportujeme“ – v tomto grantu jsme opět nebyli úspěšní. 
  
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU NA STOUPÁCH NA UBYTOVNU. 
Obě smlouvy (o dílo na opravu a nájemní smlouva) byly podepsány. Na objekt bylo provedeno Požární  
bezpečnostní řešení objektu a získáno kladné  vyjádření hasičů. Také hygiena se vyjádřila kladně. Tyto 
dokumenty byly přiloženy k žádosti o změnu užívání a podány na Stavební úřad v Jihlavě. Momentálně 
probíhá správní řízení.   
 
MOLO NA LODĚNICI 
Z hlediska toho, že nebyla schválena dotace na molo byly přípravné práce zastaveny. Také spolupráce na 
projektu s Bránou Jihlavy byla zatím přerušena, protože ani Brána Jihlavy nemá zatím projekt finančně kryt.  
 
K BODU 10. 
Přehled hospodaření a výpis BÚ k měsíci duben předkládám. 
 
 
 
Zapsal: Jan Šmarda předseda SK Jihlava, z.s.                
             Jiří Procházka ředitel SK Jihlava, z.s.                                              V Jihlavě dne 28.5.2021 


