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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
 

Termín: PONDĚLÍ 29.1.2021  
Program: 
 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  
3. Projednání zprávy kontrolní komise. 
4. Projednání projektu SPORTOVIŠTĚ. 
5. Projednání zadání studie na revitalizaci haly. 
6. Projednání postupu při výběrovém řízení na projektovou dokumentaci revitalizace haly. 
7. Žádost oddílu florbalu o zpracování grantu Vysočiny -  jednorázové akce. 
8. Žádost oddílu CVP o snížení členského příspěvku. 
9. Přehled hospodaření k měsíci prosinci 2020.  

 
K BODU 1.  
Zápis předkládám.  
 
K BODU 2.   
 
DOTACE. 
Byla zpracována a podána žádost o dotaci „DOUHODOBÁ ČINNOST DO 19 A NAD 19 LET. “ na Magistrát 
města Jihlavy. 
Bylo zpracováno vyúčtování na grant „SPORTOVIŠTĚ“  Kraje Vysočiny a vyúčtování na „DLOUHODOBOU 
ČINNOST“ Města Jihlavy a vyúčtování dotace JUS. 
Oddíl florbalu vypracoval vyúčtování na grant „SPORTUJEME A VONÝ ČAS“ Kraje Vysočina. 
 
OPATŘENÍ PROTI COVID 19. 
Na základě jsou tělocvičny zavřeny. Personál byl rozdělen na dvě směny, které se střídají.  Zaměstnanci jsou 
doma na základě překážky v práci. 
 
REVITALIZACE HALY  
Všechny úkoly, které jsme si daly na první pracovní skupině jsou plněny : Ing.arch Bezděkovská, zajistila 
ještě před termínem, statiku, která je stěžejní v dalším rozhodování. Ing. arch. Mluvková byla ochotná těsně 
před vánocemi dojet z Prahy a prokonzultovala s ředitelem návrh řešení revitalizace. Ředitel zpracoval co 
nejpodrobnější požadavky na budoucí halu v podobě analýzy potřeb oddílů. Geologický průzkum byl 
proveden a byl dán předběžný výstup. Dne 6.1.2021 se konala plánovaná schůze pracovní skupiny. Na 
základě diskuse ve skupině a za přítomnosti statika byly dány parametry nejoptimálnějšího řešení přestavby 
haly. Po konzultaci s členy rady a oddíly, kteří na hale cvičí byly vybrány 2 varianty – var.1 zbourání haly a 
stavění nové , var. 2 přístavba mezi budovami a přístavby z jižní strany budovy. Na obě varianty byla 
provedena kalkulace.  Kalkulace ukázali, že z hlediska financí je možné stavět pouze variantu 2. Ředitel se 
zúčastnil dvou jednání s náměstky města Ing.arch Zemanem, Ing. Ryškou a Ing. arch Lašťovičkou, kteří 
návrh 2 akceptovali. 
 
K BODU 3. 
Oddíl florbalu podal podnět Kontrolní komisi k přezkoumání rozhodnutí Rady ohledně možnosti zažádat o 
dotaci Kraje Vysočina -  SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS. Na schůzi Rady byl pozván Ing. Bialas člen KK.  
 
K BODU 4. 
Kraj Vysočina vypíše během února grant SPORTOVIŠTĚ. Je třeba rozhodnou. Zda se o grant budeme 
ucházet a s jakým projektem. 
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K BODU 5. 
Zadání bylo předem zkonzultováno. Návrh zadání předkládám k posouzení. 
 
 
 K BODU 6. 
Navrhuji výběrové řízení zadat firmě EAV. Spolupracovali jsme s ní při rekonstrukci šaten na hale SK a v této 
zakázce prokázali profesionální přístup a kvalitu. Zákon umožňuje , oficiálně sdělit předem záměr vypsat 
výběrové řízení. Doporučil bych jít touto cestou. Tím, že oznámíme svůj záměr dopředu , umožníme 
eventuálním zájemcům připravit se na tuto zakázku (připravit si kapacitu ,oslovit subdodavatele ……). 
Z hlediska žádosti o investiční dotaci potřebujeme aby projekt byl co nejrychleji zpracován a měl potřebnou 
kvalitu.   To lépe dosáhneme, když se nám do výběr. řízení přihlásí co nejvíce firem, aby bylo z čeho vybírat. 
Pokud to bude narychlo, může se stát, že se nepřihlásí nikdo. 
 
 K BODU 7. 
Návrh na schválení  
Oddíl florbalu žádá jako jediný zájemce o zpracování grantu Kraje Vysočiny – JEDNORÁZOVÉ AKCE.  
 
K BODU 8. 
Oddíl CVP žádá o snížení členských příspěvků. Žádost předkládám. 
  
K BODU 9. 
Přehled hospodaření a výpis BÚ k měsíci prosinci předkládám. 
 
 
 
Zapsal: Jan Šmarda předseda SK Jihlava, z.s.                
             Jiří Procházka ředitel SK Jihlava, z.s.                                              V Jihlavě dne 29.1.2021 


