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

Věc:          Program schůze Rady SK 
Termín:     úterý 8.2.2011 
 
       1    Zpráva ředitele o činnosti klubu. 

2 Revize výplat za rok 2010. 
3 Ţádost o dotaci na údrţbu od Kraje Vysočina – „ Sportoviště 2011“. 
4 Pronájem haly na akci „ SILNÍ BEZ NÁSILÍ“ 
5 Plán oprav a investic na rok 2011. 
6  Přehled hospodaření 

 

K BODU 1. 
SPLÁCENÍ DLUHU ODDÍLU MG. 
Hospodář oddílu MG pí. Hercigová byla seznámena s rozhodnutím rady a bylo ji doměřeno zvýšené 
nájemné za minulé období do rozhodnutí  rady o pozastavení splátek dluhu. 
 
VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ: 
Oddíly, kteří si ţádaly o dotace vypracovaly vyúčtování , po kontrole a opravení některých vyúčtování 
byly v termínu předány na Magistrát města Jihlavy. Vyúčtování oddílu stolního tenisu neodpovídalo účelu 
dotace, oddíl předloţil neplatné doklady , proto vyúčtování nebylo uznáno a dotace za oddíl stolního 
tenisu byla vrácena. 
 
CENA MĚSTA JIHLAVY 
Sportovní klub na návrh oddílu národní házené podal návrh na udělení Ceny města Jihlavy in memoriam 
pro pana Josefa Volného za celoţivotní snahu o rozvoj sportu a tělovýchovy v Jihlavě. 
 
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC JIHLAVSKA 

Do ankety Nejlepší sportovec Jihlavska byl za klub přihlášen .  MARTIN BOREK - Mistr České 

republiky 2010 v boxu a Michaela Neradová  mistryně republiky v zápase. 
 
SCHŮZE SDRUŢENÍ SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ. 
1.2.2011 se na půdě Sportovního klubu konala schůze Sdruţení sportovních organizaci města Jihlavy. 
Projednal se zde další postupy a cíle sdruţení. Hlavní body v jednání  byly : Příprava prezentace 
neprofesionálního sportu v Jihlavě pro zastupitelstvo města a podílení se na diskusi o změnách sportovní 
koncepce města na rok 2012.  
 
INTERNET 
Na stránkách je nově zavedena Power Pointová prezentace našeho klubu.  
 
K BODU 2: 
Materiály ke kontrole předkládám v příloze. 
 
BODU 3:   
Kraj Vysočina vypsal grant „ Sportoviště 2011“ . Jedná se o dvě moţnosti grantu a to do 30 000,- Kč na 
údrţbu (60% spoluúčast) a na výstavbu a rekonstrukci nebo modernizaci do 100 000,- Kč (70% 
spoluúčast). 
 
K BODU 4: 
Klubu se nabízí moţnost pronájmu o.s. Trialog na realizaci mezinárodního projektu  „SILNÍ BEZ NÁSILÍ“. 
Tato akce by se konala na hale SK ve dnech 26.9.-29.9.2011, Vyţádala by si úplné omezení sportovní 
činnosti na hale na 4 dny. V rámci tohoto projektu  by na hale proběhlo nacvičení a produkce 
muzikálového veřejného představení „Streetight“ předvedené ţáky jihlavských škol pod vedením 

zahraničních lektorů hudební skupiny Gen Rosso (tanečníci, zpěváci, herci – Itálie, Švýcarsko, Polsko, 

Španělsko, Argentina, Brazílie, Filipíny, Tanzánie, Keňa). Materiály o projektu předkládám. 

 
 



K BODU 5: 
Jako kaţdým rokem je potřeba určit plán velkých oprav. Navrhuji tento bod předjednat a po uzavření 
hospodaření minulého roku (předpoklad do březnové schůze rady) rozhodnout.  
 
K BODU 6:  
Předkládám výpis z účtu za měsíc leden . Z hlediska toho, ţe nemohou být zpracovány dodavatelské 
faktury a tím není moţno relevantně vypracovat přehled hospodaření předloţím ho členům rady během 
příštího týdne. (zašlu e-mailem). 
 
V Jihlavě dne 8.2.2011 
 
 
 
 
 
                                                                                              Pavel Fejt 
                                                                                              předseda Rady SK Jihlava 
                                                                                                
                                                                                             ředitel SK Jihlava Jiří Procházka                                                                                                


