
              
Sportovní klub Jihlava, z.s.

Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.

Termín: Pátek 26.2.2021 

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
3. Projednání projektu SPORTOVIŠTĚ.
4. Projednání směrnice o rozdělování dotací.
5. Projednání spolupráce s Bránou Jihlavy na projektu loděnice.
6. Projednání spolupráce s Vysokou školou polytechnickou.
7. Projednání směrnice – mzdový předpis.
8. Přehled hospodaření k měsíci lednu 2021. 

K BODU 1. 
Zápis předkládám. 

K BODU 2.  

DOTACE.
Bylo zpracováno vyúčtování na dotace Můj Klub, Covid sport a Dlouhodobá činnost do 19 a nad 19 let.

OPATŘENÍ PROTI COVID 19.
Na základě nařízení vlády jsou tělocvičny pořád zavřeny a personální opatření zůstávají.

REVITALIZACE HALY 
Zadání studie  bylo do dokončeno. Nyní probíhá výroba studie. 

ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉ KRONIKY
Rozhodnutím ředitele klubu se zpracovává od roku 2020 kronika v elektronické podobě. Kronika bude 
umístěna na webu klubu a každoročně vytisknuta i v papírové podobě. Oddíly klubu byly vyzvány k tomu, aby
podávaly informace o událostech hodných záznamu. 

SPOLUPRÁCE SE ČESKÝM SVAZEM MODERNÍ GYMNASTIKY.
Dne 16.2.2020 se konala schůzka ředitele klubu a předsedy ČSMG Jiřím Harianem. Na schůzce byla 
dohodnuta spolupráce se svazem, zejména v oblasti cvičení reprezentace. Od 1.3.2021 se na hale SK bude 
konat již třetí kemp České reprezentace moderní gymnastiky. Na halu bude převezena a položena speciální 
mobilní palubovka pro gymnastiku. Jedná se o zorganizování dalšího kempu koncem března a letního 
soustředění. Všechny gymnastky.,které budou u nás cvičit mají statut profesionálního sportovce a mají 
výjimku se zákazu sportu vyplývajícího z covidových opatření. 
 
K BODU 3.
Na základě výzvy všem oddílům bylo předloženo 6 návrhů projektů do programu „Sportoviště“:

JUDO: Pořízení nové žíněnky.
FLORBAL: Pořízení nových mantinelů.
VOLEJBAL: Nákup míčů a vybavení volejbalových kurtů.
KANOISTIKA: Pořízení mobilního mola.
KARATE: Pořízení vybavení tělocvičny karate.
PETANGUE: Zřízení hřiště na petangue. 

Návrhy jsou rozpracované v přílohách, které předkládám.
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K BODU 4.

V důsledku změny politiky (změny k dobrému) v rozdělování dotaci NSA je umožněna část dotací Můj klub, 
která byla v minulých letech určena na provoz, rozdělit do sportu. Rozpracovaný návrh směrnice na rozdělení
dotace Můj klub  předkládám k diskusi.

K BODU 5.
Na vedení klubu se obrátil ředitel Brány Jihlavy, nové neziskové společnosti založené městem pan Martin 
Deml. V návaznosti na zkušenosti ze spolupráce města a klubu v minulých letech,  nás oslovil ke společné 
spolupráci na  projektu, který by se zabýval zlepšením prostředí v prostoru lokality Českého mlýna. 
Předpokládaným záměrem projektu by bylo zřízení kavárny a půjčovny sportovních potřeb a loděk. Shodou 
okolností se tato iniciativa střetla se záměrem vodáků zřídit na řece u loděnice molo, které by sloužilo i 
k půjčování loděk. Projekt  také dobře koresponduje se spoluprací s Vysokou školou polytechnickou, která 
má zájem užívat loděnici a molo ke sportovním aktivitám školy a je ochotna také spolupracovat s půjčovnou 
lodí (zapůjčení turistických kánoí do půjčovny).  Do dnešní doby proběhly dvě schůzky s Bránou Jihlavy, kde 
se jednalo o základních bodech projektu. Proběhla schůzka mezi zástupci oddílů  skateboardingu a 
kanoistiky s vedením klubu. 

 K BODU 6.
V pondělí 22.2.2021 proběhla schůzka ředitele klubu s rektorem Vysoké školy polytechnické. Jednání se 
zabývalo možnou spoluprací VŠPJ a Sportovního klubu Jihlava. Z jednání vyplynuly možné okruhy vzájemné
spolupráce v oblasti sportovní a hráčské, trenérské spolupráce, spolupráce ve sportovních a společenských 
akcí, ve výzkumu a vzájemné pronájmy prostor. Koncept smlouvy předkládám.    

 K BODU 7.
V souvislosti s nařízením vlády o zvýšení minimálních platů předkládám nový návrh směrnice - Mzdový 
předpis.

K BODU 8.
Přehled hospodaření a výpis BÚ k měsíci lednu předkládám.

Zapsal: Jan Šmarda předseda SK Jihlava, z.s.               
             Jiří Procházka ředitel SK Jihlava, z.s.                                              V Jihlavě dne 26.2.2021
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