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

Věc:          Program schůze Rady SK 
Termín:     úterý. 10.5.2012 
 

1. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
2. Projednání bezplatného převodu kanalizace u Benedety.. 
3. Převod prostředků z rezervního účtu. 
4. Informace o hospodaření 2012. 
5. Projednání programu a jednacího řádu VH. 

 
K BODU 1. 
PERSONÁLNÍ ZMĚNY. 
Od 26.4.2012 nastoupila paní Pavla Jeřábková jako uklízečka v areálu házené. Paní Němcová byla 
propuštěna ve zkušební době. Plat paní Jeřábkové bude z velké části kryt dotací z Úřadu práce. 
 
DOTACE NA PROVOZ OD MŠMT. 
Byly zpracovány a odeslány všechny potřebné data. Do 15 května by měli být peníze rozděleny.  Poté 
dojde k podpisu smlouvy a peníze budou vyplaceny. 
   
JEDNÁNÍ O DOTACÍCH NA ZÁKLADĚ ZMĚN LOTERIJNÍHO ZÁKONA. 
Během posledních dvou měsíců proběhlo několik jednání ve složení Ing. Holub (ČSTV) , Bedřich 
Ščerban (Dukla Jihlava), Zdeněk Tulis (FC Vysočina), Jiří Procházka (Sdružení sportovních organizací 
města Jihlavy). Došlo ke společné dohodě na systému financování sportu v Jihlavě z prostředků loterií. 
Na základě těchto jednání byla zpracována důvodová zpráva. Zpráva byla projednána s náměstkem 
primátora s Ing. Chloupkem a předložena ke schválení Sportovní komisy města Jihlavy. Sportovní komise 
zprávu jednomyslně schválila a doporučila ke schválení radě města. 
 
DOTACE :  
Byla předložena žádost na Magistrát o dotaci na veřejné bruslení – dotace byla schválena a vyplacena.. 
K BODU 2. 
STAVBA  SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ VE SPORTOVNÍM AREÁLU NA STOUPÁCH. 
Ředitel SK se zúčastnil jednání stavby zázemí sportovního areálu na Magistrátu města Jihlavy. Stavba se 
nás dotkne ve dvou věcech:  
Napojení na naší kanalizaci u Benedety – je to jediná možnost jak budoucí objekt odkanalizovat. Navrhuji 
žádost města schválit s podmínkou, že město část kanalizace kterou bude využívat si převede 
bezúplatně do svého majetku. 
Plány a technickou zprávu předkládám..    
 
K BODU 3:  
Žádám o převod prostředků na provozní účet ve výši ………….Kč. 
Tabulky s průběhem hospodaření 2012 předkládám. 
 
K BODU 4:  
Ztráta v roce 2011 byla zapříčiněna zejména poklesem příjmu ve středisku „hala hospodářská činnost“ .- 
zrušením pronájmu tříd Středním školy technické z důvodu nedostatku žáku, zrušením cvičebních hodin 
na hale Střední školy TRIVIS v dopoledních hodinách. Další úbytek příjmů oproti roku 2010 byl na 
středisku „Areál volejbalu „ kde došlo k odmítnutí žádosti o dotaci na plat pana Jelínka.  Tyto skutečnosti 
snížily příjem Sportovního klubu o…………..,- Kč.  
 
K BODU 5: 
Program a jednací řád VH předkládám ke schválení. 
 
  
                                                                                                   V Jihlavě dne 10.5.2012  
 Pavel Fejt  předseda Rady SK Jihlava 
                                                                                                                                                                                                                     
Jiří Procházka ředitel SK Jihlava  


