
              
Sportovní klub Jihlava, z.s.

Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.
Termín: pondělí 24.2.2020 v 7,30 hod.
Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
3. Plán oprav a  investic na rok 2020.
4. Projednání podnětů oddílu florbalu.
5. Projednání smlouvy o zřízení služebnosti s firmou T-mobile.
6. Projekt oslav 110 výročí SK
7. Přehled hospodaření k měsíci lednu 2020. 

K BODU 1. 
Zápis předkládám. 

K BODU 2.  
NOVÁ SPORTOVNÍ HALA
Za účasti  zastupitele města pro sport Petra Ryšky a zastupitele Ing.arch. Bekeho  a Ing.arch. Kavkové za 
Útvar městského architekta se uskutečnila schůzka na hale v okružní ulici. Zástupcům města byl předložen 
„náhradní plán investice“ a to v případě neufinancování nové haly v areálu házené. Revitalizovat halu 
v Okružní ulici na parametry celostátních soutěží, přistavět ještě jedno podlaží, udělat zázemí pro box a  
tréninkovou halu a za halou postavit zastřešenou  dráhu pro atletiku.    
Zatím se opět čeká na stanovisko města.
 
SKATEPARK
Na základě jednání předsedy oddílu skateboardingu Tomáše Marka nám byl obci Kostelec u Jihlavy darován 
starý skatepark. Členové oddílu si ho svépomocně opraví a umístí do nově pronajaté haly u městského 
nádraží.

LYŽAŘSKÝ AREÁL ČEŘÍNEK.
Stavební úřad vydal stavební povolení na zastřešení terasy u dolní chaty.
Krajská hygienická stanice nám schválila provozní řád studny u dolní chaty a výjimku na 3 roky povolující 
zvýšený limit hliníku ve vodě. Tato povolení umožní dání do provozu restauraci v dolní chatě.

JEDNÁNÍ O PROJEKTU „CESTA SPORTEM“
Ředitel SK projednal s ředitelem Ing. Vovsíkem pokračování projektu cvičení dětí z Dětského domova se 
školou v Jihlavě.  
 
K BODU 3.
Navrhuji plán oprav a investic na rok 2020.

- Dokončit kóje na kola, zbývá zastřešení a nátěr.
- Udělat venkovní ring na box. (zažádáno o dotaci Kraje Vysočina).
- Vybílit a upravit vchod do haly v Okružní ulici, případně vyměnit koberec na propojovací chodbě do 

haly.
- Odstranit závady proti bezpečnosti v hale sketeboardingu a nákup překližky na opravu skateparku.
- Vyměnit sítě na házené a udělat nové branky. 
- Udělat venkovní dveře do sauny (schváleno na minulé schůzi Rady SK)
- Udělat vestavěné skříně v šachtě bývalé vzduchotechniky.

K BODU 4. 
Zástupci oddílu florbalu požádaly o :

- Řešení úložních prostor pro materiál oddílu, který nemají kam dát. Zatím ho skladují v kanceláři , ale 
tam už nemají místo.

- Z hlediska velkých nároků svazu na administrativní činnost potřebují barevnou tiskárnu.
- Dali podnět na zavedení počítačové aplikace, která řeší bezhotovostní výběr členských příspěvků a 

evidenci členů.
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K BODU 5.
Firma T-mobile nás požádala povolení o uložení telefonního kabelu na náš pozemek. Jedná se o travnatý 
pás vně plotu  Areálu házené, směrem k autobusovému nádraží. Plánek a návrh smlouvy předkládám.  

 K BODU 6.
Intenzivně se pracuje na zpracování banerů výstavy. Materiály byly získány z vlastních zdrojů, z kronik 
oddílů, jihlavského muzea, státního archivu a od pamětníku klubu. Nově byla zavedena kategorie osobnosti 
vytrvalci. Do této kategorie byli vybrání naši členové, kteří se prakticky celý život věnovali nebo věnují 
závodní nebo trenérské činnosti. Byli vybráni bratři Kočkové (zápas), Karel Vitásek (kanoistika), J.Volný 
(národní házená). Byl dodělán program. Ředitel SK jedná s firmou Alpa o partnerství. Paní primátorka 
potvrdila účast na slavnostním otevření výstavy. Navrhuji objednání spotů v Rádiu Vysočina, Jednalo by se o:
Vysílání 30 sekundového spotu na Hitrádiu Vysočina od 16.3. do 21.3. ( 6x denně ve všední den a sobota 
dopoledne ještě jeden spot).
Spot bude pozvánkou na slavnostní zahájení, ale i na celou výstavu + image část na představení samotného 
SK Jihlava.
Pozvánka na výstavu pomocí programu Co se děj na Vysočině, pozvánka ústy moderátora  ( 2 x denně 
v týdnu, kdy se bude vysílat spot).
Živý vstup ze soboty 21.3., kdy se Marek Grande ( moderátor akce) spojí se studiem Hitrádia Vysočina. 

Cena včetně výroby spotu 12 180 Kč bez DPH ( S rádiem byla vyjednána 65% sleva)

K BODU 7.
Přehled hospodaření a výpis z účtu k měsíci lednu předkládám.

Zapsal: Jan Šmarda předseda SK Jihlava, z.s.               
             Jiří Procházka ředitel SK Jihlava, z.s.                                              V Jihlavě dne 24.2.2020
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