
              
Sportovní klub Jihlava, z.s.

Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.
Termín: středa 29.1.2020 v 7,30 hod.
Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
3. Projednání  zhodnocení majetku sauna na hale.
4. Projednání Směrnice – mzdový předpis.
5. Projednání doplňků logo manuálu.
6. Projekt oslav 110 výročí SK
7. Přehled hospodaření k měsíci prosinci 2019. 

K BODU 1. 
Zápis předkládám. 

K BODU 2.  

DOTACE
Žádost o dotaci o dlouhodobou činnost na Magistrát města Jihlavy byla za účasti oddílů zpracována a 
v termínu podána. Dále byla zpracována žádost na dotaci ÚP z fondu zaměstnanosti na mzdu paní Flégrové 
a pana Bartuška. Také byla podána žádost o grant „Sportoviště“ Kraje Vysočiny. Původní záměr byl 
rekonstruovat podlahu v sálu stolního tenisu. Ale po přeměření se zjistilo že podlaha je šikmá o 14 cm. 
Vyrovnání podlahy dvojnásobě zvýšilo náklady a neufinancovali bychom spoluúčast. Žádost byla zpracována 
na plánovanou výrobu venkovního boxerského ringu. Oddíl florbalu si zpracoval žádost do programu Kraje 
vysočina Sportujeme na činnost oddílu.
V pondělí byla podepsána smlouva o dotaci na provoz od Města Jihlava ve výši 1 200 000,- Kč. Je to 
významná podpora, pro náš klub.

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
K 31.1.2020 končí pracovní poměr paní Dreveňákové. 

NOVÁ SPORTOVNÍ HALA
Ředitel jednal s paní primátorkou a náměstkem panem Zemanem o dotaci na výstavbu. Podmínky 
financování byly nastaveny tak, že město nemůže investovat více jak 50 milionů a poskytne vypracování 
projektu. Ostatní peníze si musíme sehnat sami. Při předpokládané investici 1 300 000,- Kč je to 80 milionů, 
které je velmi těžké sehnat. Ředitel se objednal na jednání s Krajem Vysočina a pokusí se jednat o podpoře. 
Dále byla navržena náhradní varianta revitalizace haly v Okružní ulici, na které se pracuje. V pondělí 
proběhlo jednání na hale na toto téma.

BANKOVNÍ ÚČET FLORBALU
Od 1.1.2020 dle rozhodnutí Rady funguje nový bankovní účet pro oddíl florbalu. 

K BODU 3.
Nájemce sauny pan Vorlíček žádá o povolení výstavby venkovní odpočívací terasy , nákres s rozpočtem 
předkládám.

K BODU 4. 
Stát vydal nové nařízení o zvýšení minimální mzdy. Upravenou mzdovou směrnici předkládám.

K BODU 5.
Na základě práce pracovní skupiny byl ještě doplněn logo manuál o neformální logo „eskáčko“ , které se 
může používat v neformálním styku, třeba na reklamních předmětech. Logo manuál předkládám.
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Sportovní klub Jihlava, z.s.

 K BODU 6.
Pracovní skupina dále pracuje na organizaci výstavy. Výstava začne 16.3.2020 v City parku, slavnostní 
otevření za účasti paní primátorky bude 21.3. Výstava bude trvat do 5.4.2020, každou sobot bude našimi 
oddíly zpracován program.

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

Zapsal: Jan Šmarda předseda SK Jihlava, z.s.               
             Jiří Procházka ředitel SK Jihlava, z.s.                                              V Jihlavě dne 29.1.2020
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