
              
Sportovní klub Jihlava, z.s.

Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.

Termín: středa 5.8.2020 
Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
3. Pořízení informačního systému.
4. Určení nájmů sportovišť na sezonu 2020-2021.
5. Žádost oddílu petanque o umístění hřiště. 
6. Změna smlouvy p.Čížková – 1000,- Kč 1.8.2020 do 31.1.2021
7. Nedovolené užívání Areálu házené.
8. Přehled hospodaření k měsíci červnu 2020. 

K BODU 1. 
Zápis předkládám. 

K BODU 2.  

REVITALIZACE HALY.
 Revitalizace haly pokračuje zadáním nové studie na opravu haly za nových podmínek města. Zadání studie 
bylo projednáno s architekty a zástupci dotčených odborů města 7.7.2020 na hale SK. Zpracování 
připomínek k zadání městu trvalo měsíc a plán konečného předání je 5.8.2020 v 15,00 hod. Pokud dnes 
dojde k předání zadání architektům , tak můžu konstatovat že, zpracování zadání,  magistrátu trvalo bez 
jednoho dne 3 měsíce, o tuto dobu se opět posouvá realizace projektu.

DOTACE.
Klub se zařadil do dotačního programu „Antivirus C“. Využije možnosti odpuštění sociálního pojištění za firmu
v měsíci červen, červenec a srpen.

Byla zpracována žádost na Sportovní agenturu v programu „ Covid sport“  na částku 265 750,- Kč. Žádost 
byla zaregistrována.

Na pracovní úřad byly podány 2 žádosti o prodloužení dotace zaměstnanosti na pana Bartůška a paní 
Flégrovou. Žádostem bylo vyhověno.

SPOLUPRÁCE S MĚSTEM
Náš nový oddíl petangue se v měsíci srpnu prezentuje na jihlavském náměstí ve spolupráci s městem. Na 
náměstí za pomoci sponzora vystavili hřiště na petangue, které bude k dispozici po celý srpen jihlavské 
veřejnosti, Město přispěje jednou soupravou koulí na petangue. 
 
K BODU 3.
Na základě pověření z minulé schůze byly ředitelem zorganizovány 3 prezentace firem poskytující informační
systémy.  Tyto firmy byly vyzvány k předložení nabídek. Nabídky předkládám.

K BODU 4.
Kalkulaci nákladů sportovišť a návrh směrnice na určení nájmů předkládám.

K BODU 5.
Oddíl petangue předložil žádost o umístění hřiště v prostoru za halou v Okružní ulici . Žádost předkládám.

 K BODU 6.
Paní Čížková má dlouhodobě pronajaty prostory na hale v Okružní ulici, kde provozuje pedikúru. Nyní 
odchází na mateřskou dovolenou. Nájem prostor chce zachovat, ale půl roku nebude svoji živnost 
provozovat. Žádá  o odpuštění paušální platby za energie a vodu od 1.8.2020 do 31.1.2021.
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Sportovní klub Jihlava, z.s.

K BODU 7.
Od úterý 28.7 do čtvrtka 30.7. používali k parkování a noclehu Areál házené skupina cca 30 osob se stany a 
povozem. Tato akce nebyla nahlášena na sekretariát klubu ani nebyla nijak zpoplatněna. Žádám Radu SK, ať
k tomuto zaujme stanovisko.
 
K BODU 8.
Přehled hospodaření a výpis z účtu k měsíci červnu předkládám.

Zapsal: Jan Šmarda předseda SK Jihlava, z.s.               
             Jiří Procházka ředitel SK Jihlava, z.s.                                              V Jihlavě dne 5.8.2020
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