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

Věc:          Program schůze Rady SK 
Termín:     úterý. 8.3.2012 

1. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
2. Žádost o prominutí nájmu oddílu kanoistiky. 
3. Dotace Kraje Vysočina.. 
4. Vyhodnocení veřejného bruslení 
5. Zpráva o hospodaření klubu za měsíc leden . 

  
K BODU 1. 
 
DOTACE MĚSTA 
Do konce měsíce února byly všechny dotace od města řádně vyúčtovány.  
 
PERSONÁLNÍ ZMĚNY. 
Dne 29.2.2012 ukončil pracovní poměr údržbář v areálu házené pan Jiří Bruna z důvodu skončení 
smlouvy na dobu určitou. 
Od 1.3.2012 byla přijata paní Andrea Němcová, má na starost úklid a správu areálu házené.. Pracovní 
smlouva je na dobu určitou, do 30.11.2012.  Zažádali jsme o dotaci u Pracovního úřadu Jihlava, dotace 
byla schválena a pracovní úřad bude přispívat částkou 8 000,- Kč po celou dobu trvání této pracovní 
smlouvy. 
 
PŘÍPRAVA LETNÍHO VYUŽITÍ HALY. 
Jednání s majitelem ubytovny Delvita panem Fuxem a provozovatelem restaurace Panda panem Vlčkem 
byli sjednány zvýhodněné ceny na ubytování pro zájemce o letní soustředění na hale. Na základě těchto 
jednání byla vypracována nabídka využití haly na soustředění včetně zajištění stravy a ubytování. 
Nabídky byla rozeslána e-mailem sportovním organizacím. 
 
SCHŮZKA S PRIMÁTOREM MĚSTA. 
Ředitel SK na schůzce s informoval primátora a náměstka primátora pana CHloupka o probíhajícím 
veřejném bruslení organizovaném Sportovním klubem. Jednalo se také o možnostech  města, jak tuto 
akci podpořit. 
 
DOTACE NA PROVOZ OD MŠMT. 
Vedení SK Jihlava se informovalo u prezidenta florbalové únie Filipa Šumana o stavu a žádosti o  dotaci 
MŠMT na provoz   sportovního zařízení. Momentální situace je taková, že nikdo nemá žádné konkrétní 
informace o výši prostředků, které ministerstvo poskytne. Informace od ministerstva se očekávají do 
konce měsíce března. Ředitel SK bude nadále situaci sledovat a informovat vedení klubu. 
 
 
K BODU 2: 
Oddíl kanoistiky v měsíci lednu a únoru, vlivem zimního počasí, nevyužíval a v březnu ani nevyužije 
loděnici ke své činnosti, proto žádá radu o prominutí nájmu  z hlediska nevyužíval areál. 
 
K BODU 3:  
 
Kraj Vysočina vypsal dotace, termín odeslání žádostí je 23.3.2012. Výzva obsahuje 3 granty a to 
dlouhodobá činnost, sportoviště a jednorázové akce. V loňském roce jsme byli úspěšní s žádostí o grant 
sportoviště. Informace byla poskytnuta všem oddílům, zatím nikdo nereagoval.  
 
 
 
 
 
 
 



K BODU 4:  
 
Účel veřejného bruslení byl nabídnout jihlavským občanům venkovní ledovou plochu pro veřejné bruslení. 
Nabídli jsme 8 hodin bruslení denně, dopoledne využívali ledovou plochu zejména děti ze základních škol 
a středoškoláci, odpoledne byl led vyhrazen na 1 hodinu pro rodiče s dětmi a navečer pro ostatní 
veřejnost. Tím, že bylo dostatek hodin, nebylo kluziště přeplněné a každý si pohodlně a bezpečně 
zabruslil.  Lidé tento projekt přijaly   velice dobře, zejména rodiče s malými dětmi  si pochvalovali dostatek 
prostoru na ploše. Také mediálně byla tato akce přijeta velmi dobře. Sportovní klub dokázal, že není 
uzavřeným klubem jenom pro sebe, ale že je schopen také poskytnout sportovní vyžití široké veřejnosti, 
zejména dětem.  
Projektu nepřálo počasí, nejprve neobyčejně teplá zima a pak extrémní mrazy, které ovlivnily i docházku 
lidí.  Tato akce bude vždy záviset na počasí, které ovlivnit prostě nemůžeme. 
Led byl odstraněn týden předem tak aby bylo dodržena dohoda s oddílem hokejbalu a bylo jim umožněno 
trénování. 
Náklady bruslení byly ve výši …………., za vstupné se vybralo................................... je zpracována 
žádost o dotaci na Magistrát města Jihlavy o vyrovnání ztráty.  
 
K BODU 5:  
 
Zprávu o hospodaření, včetně kopií výpisů předkládám. 
 
 
 
 
 
  
V Jihlavě dne 8.3..2012 
                                                                                              Pavel Fejt  předseda Rady SK Jihlava 
                                                                                                
                                                                                             Jiří Procházka ředitel SK Jihlava  


