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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
 

Termín: PONDĚLÍ 21.12.2020  
Program: 
 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  
3. Informovanost předsedů. 
4. Projednání zadání studie na revitalizaci haly. 
5. Schválení ekonomické směrnice. 
6. Žádost oddílu florbalu o změnu alokace na použití dotace Můj klub. 
7. Koupě auta. 
8. Posouzení žádostí na možnost zažádat si granty Vysočiny. 
9. Odměny zaměstnancům.  
10. Přehled hospodaření k měsíci listopadu 2020.  

 
K BODU 1.  
Zápis předkládám.  
 
K BODU 2.   
 
DOTACE. 
Byla zpracována a podána žádost o dotaci „ÚDRŽBA A PROVOZ“ na Národní sportovní agenturu. 
Byla zpracována žádost na ÚP o podporu Antivirus A+. 
 
OPATŘENÍ PROTI COVID 19. 
Na základě uvolnění byly tělocvičny otevřeny a za 3 týdny, po zhoršení situace, opět zavřeny. 
 
REVITALIZACE HALY  
Byla svolána schůze pracovní skupiny (zápis byl poskytnut všem členům Rady). Dále je pracováno na 
doplnění zadání studie. Byly osloveny všechny oddíly, které v hale cvičí. Na schůzce je ředitel klubu 
informoval o současné situaci a požádal je o vyplnění dotazníku pro zjištění potřeb každého oddílu. 
Dotazníky byly řádně vyplněny a v termínu vráceny, výjimkou byl pouze oddíl zápasu, který dotazník 
nevyplnil. Na základě dotazníků bude udělána analýza potřeb a ta bude podkladem k zadání studie. Dále 
bylo jednáno se zástupci Střední technické školy, basketbalu a atletiky o případných možnostech využití haly. 
Smlouvy o dotaci a budoucím využití haly byly na základě minulé mimořádné Rady podepsány a odevzdány 
na magistrát. 
Dále byl zadán geologický průzkum ze strany klubu a statický posudek ze strany města. Další schůzka 
pracovní skupiny je naplánována na 6.1.2021.    
  
K BODU 3. 
Předseda klubu dává k zamyšlení, jestli by se nemohla zlepšit informovanost členů klubu.  
 
 
K BODU 4. 
Z dotazníků a z diskuse s předsedy oddílů, vyplývají představy o budoucí revitalizované hale. Oddíly 
jednoznačně potvrdily stanovisko Rady SK o základních podmínkách zadání studie. Navrhuji diskusi o 
detailech a provozních principech zadání. 
 
   
K BODU 5. 
Ekonomickou studii předkládám ke schválení. 
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 K BODU 6. 
Oddíl florbalu v důsledku proticovidových opatření a značného úbytku hodin není schopen dodržet alokační 
poměr v čerpání dotace „Můj klub“. Alokace byla určená směrnicí klubu na maximální čerpání nákupu 
vybavení a sportovních nákladů oddílů 20 % a zbytek byl určen na odměny trenérům. Protože trenéři letos 
nemohli v zavřených sportovištích trénovat, tak oddíl žádá o možnost použít dotaci z 50 %-ti procent na 
sportovní náklady nebo vybavení oddílu. 
 
 K BODU 7. 
V důsledku toho, že dodávka, která sloužila údržbě již neprošla technickou kontrolou a z hlediska její 
zkorodované karoserie a celkové opotřebovanosti již nelze opravit. Žádám o schválení nákupu ojeté dodávky 
do výše 200 000,- Kč. 
 
K BODU 8. 
Na základě rozhodnutí Rady SK byli obeznámeni všichni předsedové oddílů o možnosti čerpání grantů 
z Kraje Vysočina. Na nabídku reagovaly dva oddíly.  Oddíl florbalu v grantech „sportujeme“ a „jednorázové 
akce“ a oddíl juda v programu „sportujeme“. Je potřeba rozhodnout o tom kdo si může zažádat, protože 
pravidla Kraje Vysočina jsou taková, že v klubu může žádat jenom jeden oddíl. 
  
K BODU 9. 
Navrhuji projednat půlroční odměny dle směrnice č.1/2020 vnitřního předpisu upravujícího odměňování 
zaměstnanců Sportovního klubu Jihlava. Podmínky, které jsou udány ve směrnici, jsou splněny. 
 
K BODU 10. 
Přehled hospodaření a výpis BÚ k měsíci listopadu předkládám. 
 
 
 
Zapsal: Jan Šmarda předseda SK Jihlava, z.s.                
             Jiří Procházka ředitel SK Jihlava, z.s.                                              V Jihlavě dne 21.12.2020 


