
              
Sportovní klub Jihlava, z.s.

Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.

Termín: čtvrtek 10.9.2020 
Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
3. Posouzení návrhů studie na revitalizaci Haly SK.
4. Určení termínu schůze předsedů a hospodářů.
5. Přehled hospodaření k měsíci červenci 2020. 

K BODU 1. 
Zápis předkládám. 

K BODU 2.  
REVITALIZACE HALY.
 Revitalizace haly pokračuje zadáním nové studie na opravu haly za nových podmínek města. Zadání studie 
bylo projednáno s architekty a zástupci dotčených odborů města 7.7.2020 na hale SK. Zpracování 
připomínek k zadání městu trvalo měsíc a plán konečného předání je 5.8.2020 v 15,00 hod. Pokud dnes 
dojde k předání zadání architektům , tak můžu konstatovat že, zpracování zadání,  magistrátu trvalo bez 
jednoho dne 3 měsíce, o tuto dobu se opět posouvá realizace projektu.
DOTACE.
Na pracovní úřad byla podána žádost o prodloužení dotace zaměstnanosti na pana Jelínka.
SPOLUPRÁCE S KRUHEM BAZPEČÍ
Na základě dohody byly poskytnuty venkovní prostory za halou jako zázemí pro branný závod seniorů. K této
příležitosti byla prezentována výstava k 110 výročí klubu.
INFORMAČNÍ SYSTÉM
Oddíly box a skateboarding byli seznámeni ze systémem.
ÚLOŽNÍ PROSTORY PRO FLORBAL.
Na základě rozhodnutí Rady SK byly instalovány úložní skříně v „tunelu“. ve velké tělocvičně.
BOXERSKÝ RING.
Ring byl svařen, nyní probíhá nátěr, poté se bude instalovat na místo.
VÝSTAVA KE 110 VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLUBU. 
Po prezentaci na hale pro seniory bude výstava prezentována v City parku od 9.9.2020 do 30.9.2020 ve dne 
25.9. proběhne prezentace florbalu a 27.9. bude mít náborovou akci hokejbal.
PERSONÁLNÍ ZMĚNY.
K 31.8.2020 odešli do důchodu vrátný  pan Jelínek a pomocný údržbář  Tomandl. Na místo vrátného byl přijet
pan Krebs. Dále byla přijata uklízečka paní Hitnausová. Na paní Hitnausovou byla vyřízena dotace 
zaměstnanosti EU. 

K BODU 3.
V pátek 11.9.2020 se bude konat výběrové řízení na studii revitalizace haly na Okružní ulici. Do výběrové 
komise byli delegováni: Procházka, Šmarda, Nožička, Fejt.  Je třeba zaujmout stanovisko rady na výběr 
studie. Návrhy předkládám.

K BODU 4.
Je třeba naplánovat termín schůze předsedů a hospodářů oddílů.

K BODU 5.
Přehled hospodaření a výpis z účtu k měsíci červenci předkládám.

Zapsal: Jan Šmarda předseda SK Jihlava, z.s.               
             Jiří Procházka ředitel SK Jihlava, z.s.                                              V Jihlavě dne 10.9.2020
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