
              
Sportovní klub Jihlava, z.s.

Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.

Termín: středa 29.4.2020 
Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
3. Projednání provozu sportovišť.
4. Revitalizace haly v Okružní ulici. 
5. Letní snížení ceny pronájmu haly v Okružní ulici.
6. Určení termínu Valné hromady.
7. Přehled hospodaření k měsíci březnu 2020. 

K BODU 1. 
Zápis předkládám. 

K BODU 2.  
DOTACE.
Bylo požádáno o dotaci „ Antivirus“ na sanace ztrát v důsledku uzavření sportovišť.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU PLYNU.
Na základě výběrového řízení, byla podepsána smlouva na dodávku plynu s firmou Centropol. Cena plynu je 
fixní na rok 2021 – 2022,  470 Kč. Oproti současné ceně to znamená roční úsporu cca 100 000,- Kč ročně.

UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID – 19:
Dle rozhodnutí mimořádné schůze Rady byly otevřeny kurty nejprve pro členy klubu , poté pro veřejnost.

ÚDRŽBA
Svépomoci byly udělány nové branky na házenou, staré byly už ztrouchnivělé. Koupily se hranoly a kování se
použilo staré.
Na hale se nechal technicky vyčistit koberec pro gymnastky.
Dále bylo s oddílem florbalu vyřešeno místo na skladování materiálu. V „tunelu“ budou zhotoveny 4 skříně, 
aby se tam vešly, byl zhotoven držák na volejbalové tyče a držák na uskladnění nájezdové rampy do haly. 

PROJEKT BENEFIT
S firmou Centropol byl dohodnut a schválen projekt benefit postupně jsou seznamování jednotlivé oddíly 
(zatím dostaly informaci florbal, box, zápas). Ze strany oddílů zatím nebyl zaznamenán zájem tento program 
využít.

K BODU 3.
V důsledku uvolňování opatření proti šíření koronaviru navrhuji otevřít všechna venkovní sportoviště 
s podmínkami:

- Na hřišti nebude hrát více jak 10 lidí.
- Nebude možno používat šatny a sprchy.
- Na sportovištích bude k dispozici desinfekční prostředek.

Uvolnění sportovišť bude i pro veřejnost, na základě objednání. 

K BODU 4.
Na základě posledních jednání s představiteli města byly projednány tyto stanoviska:

- Nová hala v ul. Plukovníka Švece se v dohledné době stavět nebude. Stavba se připraví, udělá se 
projekt a zařadí se do zásobníku města (provede město). Předpokládaná doba realizace je za 5 až 7 
let.

Sportovní klub Jihlava,z.s., Okružní 4628/2,586 01 Jihlava, IČ: 00543241, DIČ: CZ00543241.
Tel: 567 310 014, Mob.: 608 822 400, e-mail:prochazka@skjihlava.cz  www.skjihlava.cz



              
Sportovní klub Jihlava, z.s.

- Aby město mělo alespoň jednu halu na nejvyšší soutěže, jednáme s městem o možnosti opravy haly 
na Okružní ulici, kde je potřeba udělat celková revitalizace. Momentálně se projednávají úpravy 
stávající studie.

Revitalizace by se měla provádět v příštím roce, Rada by měla rozhodnout  jestli do této velice náročné akce 
půjdeme jako investor. Což znamená, že by jsme dostali dotaci od města další prostředky, by jsme se 
pokusili získat od kraje a sportovní agentury. Za stavbu, by jsme měli plnou odpovědnost.
 

K BODU 5.
Jako každý rok navrhuji snížit pronájem velké haly od 1.5. do 31.8, na 390 Kč, pokud se začne trénovat. 

 K BODU 6.
Nastal čas, jako každý rok naplánovat termín Valné hromady. Letos je to složitější ohledně mimořádným 
opatřením proti pandemii. Navrhuji určit termín, abychom mohli VH připravit, případně se termín odsune na 
dobu kdy to stát bude povolovat.

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

Zapsal: Jan Šmarda předseda SK Jihlava, z.s.               
             Jiří Procházka ředitel SK Jihlava, z.s.                                              V Jihlavě dne 27.4.2020
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