Sportovní klub Jihlava, z.s.
Věc:

Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.

Termín: čtvrtek 28.7.2016
Program:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.
3. Rozhodnutí o výši nájmů na příští sezonu a systému rozdělení dotace na dlouhodobou činnost
oddílům klubu.
4. Posouzení nabídky na osvětlení haly SK led technologií.
5. Žádost o dotaci na povrch hokejbalového hřiště.
6. Rozhodnutí o uspořádání setkání předsedů, hospodářů a trenérů klubu.
7. Přehled hospodaření k měsíci červnu 2016.
K BODU 1.
Zápis předkládám.
K BODU 2.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na oslovení k pořádání této akce kladně reagovaly oddíly: Národní házená, Stolní tenis, florbal, Sportovní
tanec, Kobudo, Box, Kanoistika, Karate, Zápas, Judo, Moderní gymnastika, Hokejbal.
V pondělí 18.7.2016 byla svolána schůzka zástupců oddílů výše jmenovaných oddílů.
Na schůzce se sešli:Ředitel Sportovního klubu, za oddíl JUDO – Květa Smutná, za oddíl KARATE – Ing.
Vladimír Bialas, za oddíl FLORBALU – Jan Šmarda, za oddíl TANCE – Katka Pražáková, za oddíl KOBUDO
– André Rožnovják. Předsedové oddílů boxu a národní házené se omluvili z důvodů dovolené.
Na základě bohaté diskuse byly projednány tyto body.
-Přítomní se shodli na tom, že v realizačním týmu by měl být zastoupený každý oddíl, který se chce účastnit
minimálně jedním zástupcem.
-Na základě diskuse všech přítomných byla vyjádřena shoda udělat akci pouze na hale, kde by se určily
stanoviště pro každý prezentovaný sport ve všech tělocvičnách haly, využily by se i venkovní prostory u haly.
-Většina oddílů chce oslovit první ročník základní školy i když jsou oddíly, které by měly zájem o starší děti
(karate). O spolupráci by se požádal odbor školství magistrátu města. Účast by se také projednala z řediteli
škol.
-Po dlouhé diskusi , kdy u většiny panovala obava, že se to nestihne do zářiového termínu dostatečně
připravit, převládl názor na pořádání akce v červnu příštího roku.
DOTACE NA ÚDRŽBU OD MŠMT .
Sportovní klub obdržel na základě žádosti dotaci na údržbu od MŠMT (PROGRAM IV.) ve výši 164 100,- Kč.
Žádost pomáhala administrovat JUS Jihlava.
REVITALIZACE SPORTOVNÍHO KLUBU JIHLAVA
Sportovní klub rozeslal poptávku na zhotovení dalších nabídek na zhotovení projektové dokumentace
k územnímu řízení a to firmám SPA spol.s.r.o. a Fortis spol. s.r.o.
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
Komunikace kolem haly byla vyměněna za pozemky pod halou. Nyní je v majetku města Jihlavy. Na základě
této skutečnosti bylo otevřeno jednání s Vedoucím odboru majetku Ing. Štěpánem o předání osvětlení, které
se nachází na tomto pozemku, městu.
K BODU 3.
Byla vypracována kalkulace nákladů jednotlivých sportovišť na příští sezonu, na základě této kalkulace je
nutno rozhodnout o výši nájmů na příští sezonu, o podílu příspěvku klubu oddílům na dotaci vnitřních nájmů
a o systému rozdělení dotace na dlouhodobou činnost. Kalkulaci předkládám jako přílohu.
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K BODU 4.
Dle rozhodnutí Rady byly osloveni další dodavatelé osvětlení, někteří dodavatelé nebyly schopni dodržet
podmínky financování. Ostatní nabídky předkládám.

K BODU 5.
O dotaci na povrch hokejbalového hřiště bylo zažádáno u MŠMT – tato žádost byla zamítnuta. Dále byla
zpracovaná žádost na Kraj Vysočina v programu „SPORTOVIŠTĚ“, v této žádosti jsme uspěli maximální
možnou částkou 100 000,- Kč.
Na dofinancování investice nám chybí 601 873 Kč. Družstvo mužů oddílu hokejbalu se rozhodlo vybrat
mimořádný příspěvek na tento účel ve výši 35 000,- Kč.
Jako poslední možnost byla zpracována žádost o investiční dotaci na Magistrát města Jihlavy a to o částku
470 000,- . V žádosti je kalkulován příspěvek klubu z hospodářské činnosti ve výši 96 873,- Kč. Jsou to
prostředky , které nelze hradit dotací města. Žádám o schválení uhrazení této částky z výnosů hospodářské
činnosti klubu.
K BODU 6.
Na základě iniciativy oddílu florbalu navrhuji uspořádat společné setkání předsedů, hospodářů, trenérů a
rady klubu. Setkání by se konalo v prvních týdnech sezony na základě dohodnutého termínu. Proběhlo by ve
venkovních prostorech před halou v Okružní ulici , v případě špatného počasí v Hospůdce Panda. Cílem
setkání by bylo seznámení a stmelení kolektivu , který se pravidelně podílí na chodu klubu a volná diskuse o
fungování klubu. Akce by byla provázena kulturním programem a pohoštěním.
K BODU 7.
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc červen 2016 a přehled hospodaření k měsíci červnu 2016 předkládám.

Zapsal: Luboš Nožička předseda SK Jihlava,z.s.
Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,z.s.

V Jihlavě dne 28.7.2016
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