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Věc:          Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. 
 
Termín:   Úterý  27.4.2016 
 
Program: 
 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
3. Informace o projektu „Centrum zdraví“ loděnice. 
4. Úprava Směrnice č. 2016/ 01 – O provozování a pronájmu reklamních ploch na žádost oddílu 

florbalu. 
5. Projednání žádostí o přijmutí do klubu. 
6. Projednání XXXIII. Valné hromady. 
7. Přehled hospodaření  k měsíci  březnu 2016. 

 
K BODU 1. 
Zápis předkládám. 
  
K BODU 2. 
 
REVITALIZACE SPORTOVNÍHO KLUBU. 
Dne 7.4.2016 byl projekt prezentován na schůzi zastupitelů ČSSD Jihlavy. 
Dne  11.4.2016 byl projekt prezentován na schůzi zastupitelů KSČM Jihlavy. 
Dále byli kontaktováni předsedové stran ODS a KDÚ-ČSL. Předsedové projevili zájem a slíbili, že najdou 
termín k prezentaci projektu na některé z příštích schůzí strany. 
 
DOTACE . 
Zastupitelstvo města schválilo dotaci na provoz Sportovního klubu ve výši 822 000 Kč. 
MŠMT v Programu VIII. Schválilo klubu dotaci ve výši 415 000,- Kč. 
   
KONTROLY KLUBU. 
23.2.2016 proběhla kontrola klubu Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. 
13.4.2016 proběhla kontrola klubu Okresní správou sociálního zabezpečení Jihlava. 
Obě kontroly proběhly bez závad. 
 
HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015. 
Hospodaření za rok 2015 bylo uzavřeno, daňové přiznání bylo v řádném termínu odevzdáno. Hlavní činnost 
(sportovní) včetně odpisů vykázala ztrátu 1 526 000,- Kč, hospodářská činnost vykázala čistý zisk před 
zdaněním 952 000,- Kč. 
 
K BODU 3. 
Projekt Centrum zdraví a obnovení zázemí vodáků na loděnici se po časově náročném jednání s městem, 
hnul zcela zásadně kupředu. Rada na základě aukce schválila dlouhodobý pronájem pozemku, což bylo 
základním požadavkem investora na pokračování projektu.  
Dne 19.4.2016 byla provedena obhlídka loděnice za účasti investora Ing. Petra Prokůpka, předsedy 
představenstva SUR LIE, a.s., ředitele SK a předsedy vodáckého oddílu pana Vitáska. 
Další krok spočívá ve formulaci a schválení smlouvy SK Jihlava s firmou SUR LIE, a.s. , smlouva by měla být 
do příští Rady SK , připravena. 
  
K BODU 4. 
Na základě upozornění oddílu florbalu, navrhuje úpravu směrnice a to, v   
  „Čl.1. Vymezení ploch určených k umístnění reklamy cizích subjektů.“ přidat odstavec n) Oddíl florbalu - po 
dobu akcí pořádaných oddílem ve velké hale, velká hala. 
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K BODU 5. 
Žádost o členství v Sportovní klubu Jihlava v tomto roce podaly dva kluby a to Rojing-Liang André Rožnovják 
a Tomáš Marek za skateboarding Jihlava. 
Žádosti předkládám. 
 
 
K BODU 6.  
Z hlediska tradičního termínu valné hromady v květen-červen je potřeba pracovat na přípravě VH. 
 
K BODU 7. 
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc březen a přehled hospodaření k měsíci březnu předkládám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Luboš Nožička  předseda SK Jihlava,o.s.                
            Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,o.s.                                              V Jihlavě dne 22.3.2016 
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