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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
 

Termín: pátek 25.9.2020  
Program: 
 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  
3. Povolení úprav a technického zhodnocení bytu v Areálu házené. 
4. Informace o revitalizaci Haly SK. 
5. Právní služky. 
6. Určení termínu schůze předsedů a hospodářů. 
7. Přehled hospodaření k měsíci červenci 2020.  

 
K BODU 1.  
Zápis předkládám.  
 
K BODU 2.   
 
DOTACE. 
Úřad práce schválil dotaci v rámci programu zaměstnanosti na pana Jelínka. 
 
Národní sportovní agentura provedla kontrolu žádosti COVID SPORT. Žádost byla odeslána ke zpracování. 
Nyní probíhá podpis konceptu smlouvy. 
 
V rámci programu Antivirus C získal klub dotaci ve výši 73 336,-- Kč. Také se zapojil do programu 
Antivirus A kde jsme získali 92 280,-- Kč. 
 
VÝSTAVA K 110 VÝROČÍ KLUBU  
7.9.2020 byla instalována výstava k 110 výročí klubu. Původně byly naplánovány dně prezentace našich 
oddílů (florbal a hokejbal), ale následně byly v rámci opatření covidu Cityparkem zrušeny. Od středy 23.9. do 
neděle 27.9. probíhá kampaň v Rádiu Vysočina.  Zatím je dohodnuto, že výstava bude trvat do 5.10.2020 a 
poté se dohodne, její prodloužení nebo se ukončí. 
 
PERSONÁLNÍ ZMĚNY. 
K 30.9.2020 končí pracovní poměr uklízečka paní Flégrová. Od 1.10. nastupuje na toto místo paní Bubnová.   
Na paní Bubnovou byla vyřízena dotace zaměstnanosti EU.  
 
INFORMAČNÍ SYSTÉM. 
Box a Sketeboarding absolvoval základní seznámení s programem. Z hlediska zpracování žádosti „ Můj klub“ 
bych navrhoval počkat až po zpracování členské základny do 30.10.2020. V listopadu by se nainstaloval 
systém aby si oddíly mohly začít plnit základní nastavení – od ledna zaplňovat členskou základnu a plně 
přejít na systém v květnu – červnu příštího roku.   
 
K BODU 3. 
Trvalý nájemce bytu v Areálu házené pan Fux navrhuje, že udělá rekonstrukci bytu na své náklady. Pokud 
mu toto povolíme má právo podle platné nájemní smlouvy o prodloužení doby nájmu dle smlouvy (za 
každých 100 000,- Kč bez DPH zhodnocení 2 roky). Žádost předkládám. 
 
K BODU 4. 
16.9.2020 proběhlo výběrové řízení. Vítězná studie nebyla vybrána, jednání bylo odročeno. 
  
K BODU 5. 
Z hlediska neustálého nárůstu potřeb právníka bych dal na zváženou opět se vrátit k obědnání provních 
služeb paušálem. 
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K BODU 6. Naplánovaná schůze předsedů a hospodářů oddílů se s organizačních důvodů nekonala. 
Doporučuji svolat schůzi na dobu, kdy budeme vědět stanovisko města o výběru studie revitalizace naší haly. 
 
K BODU 7. 
Přehled hospodaření a výpis z účtu k srpnu předkládám. 
 
 
Zapsal: Jan Šmarda předseda SK Jihlava, z.s.                
             Jiří Procházka ředitel SK Jihlava, z.s.                                              V Jihlavě dne 25.9.2020 


