
              
Sportovní klub Jihlava, z.s.

Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.

Termín: úterý 31.3.2020 
Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
3. Elektronické řízení schůze Rady SK.
4. Poptávkové  řízení na nákup plynu. 
5. Odsunutí výstavy na měsíc září.
6. Přehled hospodaření k měsíci únoru 2020. 

K BODU 1. 
Zápis předkládám. 

K BODU 2.  
DOTACE.

- K 10.3..2020 byly vyúčtovány všechny dotace klubu za rok 2019.
- Na základě žádosti nám byla schválena dotace na dlouhodobou činnost od Města Jihlavy, děkujeme 

městu za podporu.
- Uspěli jsme v Grantu Kraje Vysočina – Sportoviště. Kraj nám přispěje částkou 50 000,- Kč na výrobu 

venkovního boxerského ringu. Děkujeme Kraji Vysočina.
- Na základě žádosti nám byla v programu podpory zaměstnanosti EU schválena podpora ve výši 

90 000,- na mzdu pana Jelínka, který udržuje volejbalová hřiště.
- Byla podána žádost na Magistrát města Jihlavy o podporu jednorázových akcí našim oddílům. 

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI.
Od 1.4.2020 do 30.9.2020 bude přijet pan Vladimír Jelínek na údržbu volejbalových kurtů, jeho mzda je 
refundována z programu zaměstnanosti Úřadu práce.
 
OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID – 19:

Dne 13.3.2020 byla zvedena tyto opatření:

- Veškerá sportovní činnost na všech sportovištích SK Jihlava je zakázána od 13.3.2020, 6,00 hod. do 
odvolání.

- Preventivní měření teploty:
Na každém středisku bude k dispozici teploměr. Za kontroly teplot bude zodpovídat.
VRÁTNICE – vrátný vykonávající službu – vrátný je povinen vizuálně zkontrolovat každého návštěvníka haly 
v Okružní ulici a změřit mu teplotu. V případě zjištění zvýšené teploty zamezit vstup do haly.
SEKRETARIÁT – Jitka Hortenská – změřit teplotu zaměstnancům sekretariátu včetně ředitele a 
zaměstnancům provádějící úklid.  V případě zjištění zvýšené teploty okamžitě hlásit řediteli a poslat 
zaměstnance domu.
ÚDRŽBA – Karel Musil - změřit teplotu zaměstnancům údržby.  V případě zjištění zvýšené teploty okamžitě 
hlásit řediteli a poslat zaměstnance domu.
AREÁL HÁZENÁ – zaměstnanec úklidu – Jako jediný zaměstnanec na tomto pracovišti nemusí provádět 
kontroly. Dbá na uzamčení prostor a zamezí vstup osob do objektu.
AREÁL VOLEJBALU – správce hřiště - Jako jediný zaměstnanec na tomto pracovišti nemusí provádět 
kontroly.

- Uzavření spojovacích dveří do restaurace – od 13.3.2020 do odvolání je zakázáno otvírat spojovací 
dveře na hale SK v Okružní ulici do restaurace Eskáčko.

- Poučení o dodržování hygieny – na každé středisko byli dodány dezinfekční prostředky, všichni 
zaměstnanci byly písemně i ústně poučeni a jsou povinni dodržovat hygienu.

- Poučení o postupu při podezření z nakažení koronavirem - všichni zaměstnanci byly písemně i ústně 
poučeni.
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- Postup při ranní nevolnosti – v případě, že zaměstnanec bude na sobě pociťovat únavu, bolest hlavy 
nebo svalů , byť i v malé míře, je povinen zůstat doma a počkat dostatečnou dobu, aby zjistil,jestli se 
nejedná o nákazu. Vše neprodleně zavolá zaměstnavateli.

- Dočasné zrušení poskytování výkonu trestu obecně prospěšných prací – od 13.3. do 30.4 nebude 
Sportovní klub poskytovat možnost výkonu trestu obecně prospěšných prací. Výjimky jsou možné, na
základě dohody s ředitele SK Jihlava.

Na základě vývoje událostí byla v pondělí 16.3.2020 opatření upravena a doplněna o :

- V důsledku opatření zákazu provozoven na hale, se hala od 16.3.2020 bude zamykat. Každý 
zaměstnanec je povinen za sebou zamknou hlavní vchod do haly.

- Funkce vrátnice se dočasně ruší, vrátný se převádí na místo pomocného údržbáře.
- Zaměstnanci se rozdělí na 2 směny a budou se na pracovišti střídat principem dlouhý a krátký týden. 

V práci bude jedna směna a druhá bude mít placené volno, případně bude vykonávat práci z domu. 

K BODU 3.
Na základě opatření navrhuji schůzi rady udělat písemnou a telefonickou formou program bude poslán e-
mailem o členové odpoví písemně popřípadě se témata projednají telefonicky. 

K BODU 4. 
Tabulku s nabídkami předkládám. (Budu jí mít až v pondělí – pošlu v pondělí)

K BODU 5.
V důsledku uzavření City parku se výstava k 110 výročí klubu zrušila. Náhradní termín navrhuji na září nebo 
řijen.  

 K BODU 6.
Přehled hospodaření a výpis z účtu k měsíci únoru předkládám.

Zapsal: Jan Šmarda předseda SK Jihlava, z.s.               
             Jiří Procházka ředitel SK Jihlava, z.s.                                              V Jihlavě dne 31.3.2020
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