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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
 

Termín: středa 25.11.2020  
Program: 
 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  
3. Projednání  revitalizace haly. 
4. Spolupráce s Lyžařským  Jihlavskem. 
5. Určení systému zpracování žádostí o granty Vysočina. 
6. Diskuse o státních opatřeních. 
7. Přehled hospodaření k měsíci říjnu 2020.  

 
K BODU 1.  
Zápis předkládám.  
 
K BODU 2.   
 
DOTACE. 
Byla zpracována a podána žádost o dotaci Můj klub na Národní sportovní agenturu. 
 
VYHODNOCENÍ PROJEKTU BENEFIT CENTROPOL. 
Na základě aktivit obchodního ředitele Centropolu pana Čajky a ředitele Sportovního klubu, který se do 
projektu jako jediný z klubu zařadil, byla získána podpora pro klub ve výši 12 000,- Kč.  
 
OPATŘENÍ PROTI COVID 19. 
Na základě nařízení Vlády ČR byla uzavřena veškerá sportoviště klubu. Opatření také zasáhla zaměstnance 
klubu. Zaměstnanci pracují ve střídavých směnách. Tak, aby se vzájemně nepotkali. Uklízečky, které uklízely 
sportoviště, jsou na placeném volnu. Také je respektováno doporučení vlády využívat co nejvíce možnost 
práce z domu. 
 
VENKOVNÍ BOXERSKÝ RING. 
Za pomoci dotace KRAJE VYSOČINA byl vyroben venkovní boxerský ring. Ring jsme si zhotovili svépomocí 
a je to přesná kopie profesionálního ringu.  Na ringu byla provedena revize sportovního nářadí. 
 
PERSONÁLNÍ ZMĚNY. 
Ke konci října ukončila pracovní poměr uklízečka v Areálu házené paní Flégrová. Na její místo nastoupila 
paní Bubnová.  
 
K BODU 3. 
REKAPITULACE POSLENÍCH UDÁLOSTÍ REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY: 

- Zastupitelstvo města schválilo dotaci 4 500 000,- Kč na zhotovení projektové dokumentace 
- Výběrová komise vybrala koncept studie firmy Konceptual  
- UMA navrhla klubu smlouvu o spolupráci – po provedení právní analýzi naším právníkem, byla 

smlouva shledána jako neakceptovatelná 
 
Aby se práce na revitalizaci mohly posunout dále, musí se provést tyto kroky: 

-  DODĚLAT STUDIE – Studie Konceptuálu dle rozhodnutí Rady SK zcela nevyhovuje provozu haly. 
Je třeba rozhodnout, zda se tento názor změnil ,nebo si dát takové podmínky, aby nám provoz 
vyhovoval. UMA tuto možnost připouští, bude se dělat nové zadání do kterého naše podmínky 
můžeme zapracovat. 

- PODPIS SMLOUVY O DOTACI – Podmínkou čerpání dotace je uzavřít smlouvu. V minulosti nám 
smlouva byla nabídnuta, byla opět provedena právní analýza, smlouva byla natolik nestandartní a 
ohrožující klub, že nemohla být podepsána. Bylo by dobré dát předem najevo naše stanovisko. 
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- PODPIS SMLOUVY O SPOLUPRÁCI – Návrh smlouvy nám již byl předložen ve velice nestandartní 
formě . 

- PODPIS DOHODY O BUDOUCÍM UŽÍVÁNÍ HALY – Návrh ještě předložen nebyl. 
 
 
Návrhy smluv přikládám. Žádám Radu o stanovisko k těmto bodům. Případně o stanovisko jak se zachovat 
pokud  UMA toto stanovisko nedodrží ,nebo nebude chtít akceptovat. 
 
K BODU 4. 
Na základě dlouhodobého jednání o volné spolupráci nám nabídlo Lyžařské Jihlavsko možnost úpravy 
běžkařské stopy u haly v Okružní ulici. Tato aktivita by vyžadovala mírné úpravy budoucí tratě a samozřejmě 
přírodní sníh. 
 
K BODU 5. 
Doposud granty Vysočina čerpal oddíl florbalu, nikdo jiný neprojevil zájem . Nyní byl zaznamenán zájem i od 
jiných oddílů. Navrhoval bych určit jednotný systém výběru žadatele o dotaci. Podmínky dotace neumožňují, 
aby se zúčastnilo více oddílů. 
 
 K BODU 6. 
Předseda otevírá diskusi o dopadech opatření proti Covid 19  a případnému otevření venkovních sportovišť. 
 
K BODU 4. 
Přehled hospodaření a výpis BÚ k měsíci říjnu předkládám. 
 
 
 
Zapsal: Jan Šmarda předseda SK Jihlava, z.s.                
             Jiří Procházka ředitel SK Jihlava, z.s.                                              V Jihlavě dne 25.11.2020 


