
 Sportovní klub Jihlava,o.s, Okružní 2, Jihlava 
                                                             Tel.+420 567 310 014 
 

 

Věc:          Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. 
 
Termín:     čtvrtek. 31.1.2013 

1. Zpráva ředitele o činnosti klubu 
2. Plán investic a oprav na rok 2013. 
3. Hospodaření za měsíc prosinec. 

 
K BODU 1. 
.DOTACE MĚSTA JIHLAVY Z „LOTERIJNÍCH“ PENĚZ 
 

Dotace za rok 2012 byly v termínu vyúčtovány.V prvním kvartále roku 2013 se bude rozhodovat 
o schválení dotace na údržbu ve výši cca 258 000,- a dále se budou rozdělovat další prostředky 
dle počtu sportovců.  
 
DOTACE MĚSTA JIHLAVY dlouhodobá činnost a jednorázové akce. 
 
Všichni hospodáři oddílů , kterých se to týkalo vyúčtování odevzdaly. Vyúčtování byly po zkontrolování a 
opravách v termínu odevzdány na město. 
 
ZÁPISY ZE SCHŮZÍ RADY. 
 
Zápisy ze schůzí rady byly dodány a založeny do evidence. 
 
KÁCENÍ STROMŮ. 
Sportovní klub zažádal o kácení stromů z důvodů špatného zdravotního stavu, jedná se o 2 topoly u haly 
SK  v Okružní ulici, a 1 topol u vstupu do areálu házené , Plukovníka Švece 1 a řada hlohů v témže 
areálu a stromy před areálem směrem k autobusovému nádraží. Za poražené stromy bude provedena 
náhradní výsadba . Odbor životního prostředí kácení povolil. 
 

   
 K BODU 2. 
Hospodaření klubu závisí na dotacích města a potažmo výši prostředků vyplacených městu z výnosů 
z loterijních činností. Výši těchto částek dopředu nevíme a dost špatně se dají odhadnout. Proto bych 
navrhoval větší opravy naplánovat a  připravit a realizovat je, až budeme mít více informací o výši dotace  
 
Velké opravy , které bude nutno z hlediska jejich špatnému technickému stavu v příštím období udělat:: . 
Povrch hokejbalového hřiště. 
Topení v budově areálu házené. 
Vodovodní rozvod na hale v Okružní ulici. 
Motor kogenerační jednotky na hale v okružní ulici. 
   
 
K BODU 3. 
Přehled hospodaření, výpisy s BÚ a pokladny předkládám. 
 
 

 
V Jihlavě dne 31.1.2013 
                                                                                                                                                                                                                     
Zapsal:  Jiří Procházka ředitel SK Jihlava             
 
 
 Pavel Fejt  Předseda SK Jihlava,o.s.                


