Sportovní klub Jihlava, Okružní 2, Jihlava
Tel.+420 567 310 014
Věc:
Program schůze Rady SK
Termín: úterý 12.1.2010
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu
2. Členové oddílu Showdownu Sokola Bedřichov ţádají o členství v SK Jihlava Ţádost předkládám
3. Návrh na jednotnou tvorbu cen nájmu.
4. Ţádost o zaplacení daně za převod majetku z invest. účtu.
5. Informace o moţnosti pronájmu střech.
6. Přehled hospodaření za měsíc prosinec.

K BODU 1. Zpráva ředitele o činnosti klubu .
JEDNÁNÍ S MAGISTRÁTEM MĚSTA.
V minulém měsíci po odmítnutí našeho návrhu radou města bylo rozhodnuto o dalším postupu v těchto
bodech:
1 - Petice pro podporu neprofesionálního sportu – petice byla sepsána a nabídnuta k podpisu široké
jihlavské veřejnosti. Do dnešního dne bylo podepsáno pod petici 2062.. jihlavských občanů.(cca 500 bylo
s petice vyškrtnuto z důvodů trvalého bydliště mimo Jihlavu)
2 – Žádost do prosincového zasedání zastupitelstva – ţádost byla formulována a projednána v širším
okruhu sportovní veřejnosti. K ţádosti se připojilo 10 občanských sdruţení (SK Jihlava,Sokol Bedřichov,
HAS Jihlava, Sokol Jihlava, SK FREE Jihlava, TJ Start Jihlava, Běţec Vysočiny, Malá kopaná Jihlava,
Florbalová škola Jihlava,TK ČLTK Jihlava). Ţádost byla podána na zasedání rady města .
3 – Osloví se kluby politických stran
– Dne 30,11,09 proběhla schůzka se sekretářem ODS panem Janderkou . Pan Janderka byl seznámen
s problémem financování sportu v Jihlavě a byla dohodnuta prezentace na klubu ODS. Schůzka s klubem
ODS se konala 7.12.2009. 4.12.09 se konala schůzka s panem Kodetem KDUČSL, byl informován a
dohodnuta prezentace na 14,12,09 prezentace se uskutečnila 9.12.09. Na základě tel. kontaktu pana
Zelníčka a pana Ševčíka (ČSSD) se 9.12.09 uskutečnila prezentace v klubu ČSSD. Dne 14.12.09 byl
tento problém prezentován na klubu Strany zelených.
4 – Osloví se široká sportovní veřejnost a požádá se o podporu
Dne 1.12.09 se konalo setkání sportovních klubů Jihlavy. Dostavilo se 20 zástupců těchto klubů.
Všem bylo vysvětleny cíle petice a všichni byli poţádáni o podporu. Všichni přítomní se shodli na tom, ţe
rozdělení dotací v Jihlavě je nespravedlivé. Proběhla diskuse kde bylo poukazováno zejména na obavu
aby dotace na provoz nebyly na úkor dotací ostatních klubů kteří nevlastní sport. zařízení. Dále bylo
diskutováno o zařazení do petice také volnočasových aktivit ve smyslu, ţe by tam být zařazeny neměly.
V závěru byla zformulována ţádost na zastupitelstvo ke které se podepsali zástupci 10-ti klubů.
Dne 16.12.2009 se konalo zastupitelstvo Jihlavy zde při projednávání rozpočtu navrhla ODS aby
z kapitoly sport byla vyjmuta částka 6 000 000 určená na podporu FC Vysočina, ostatní aby se schválilo.
O dotaci FC vysočina se bude rozhodovat na únorovém zastupitelstvu a projedná se s vedením FC
Vysočiny o kolik tato částka bude zkrácena. Prostředky, které se tímto ušetří budou převedeny do
nepřímých dotací na podporu neprofesionálního sportu.V Rozpočtu byl schválen 1 000 000 na nepřímé
dotace.
Plán dalšího postupu jednání s městem V ROCE 2010.
-

Iniciovat schůzku vlastníků těl. zařízení a dohodnout se na dalším postupu.

Schůzka majitelů sportovišť se konala dne 8,1,2010 . Zde byl podán návrh na jednotný postup tvoření
cen nájmu a tento návrh byl všemi schválen.
-

Svolat schůzi klubů Jihlavy s cílem sjednocení a společného postupu při jednání s městem.

Schůzka se Konala na ČSTV zde bylo dohodnuto, ţe se zformuluje jednotný text vyhovující pro všechny
zastoupené skupiny a za 14 dnů se sejde tato skupina znovu a schválí znění dokumentu a dohodne další
postup.
- Aktivně se zúčastnit programu EU „ Zdravé město“ zaměřeného na diskusi občanů s představiteli
města.
Anketa proběhla – všechny kluby byly upozorněni na moţnost hlasovat.
K BODU 2:
Ţádost předkládám.
K BODU 3:
Z hlediska špatného stavu financí pramenícího nedostatečné podpory jak ČSTV tak i města Jihlavy je
nutné změnit systém kalkulace ceny nájmů a to tím způsobem aby bylo zajištěno vyrovnané hospodaření
klubu. Návrh předkládám v příloze..
K BODU 4:
Ţádám o souhlas se zaplacením faktury za daň z převodu pozemků ve výši……..- Kč. Z investičního
účtu. Jedná se převod pozemků na základě smlouvy o výměně pozemků pod halou v Okruţní 2
s městem Jihlava.
K BODU 5.
Na SK se obrátila firma s dotazem o moţnosti pronájmu střech za účelem zřízení solární elektrárny.
Předkládám k diskusi a případně o předběţné vytyčení základních podmínek pro nájem střech.
K BODU 6:
Hospodaření ze měsíc prosinec předkládám..

V Jihlavě dne 12.1.2010
Pavel Fejt
předseda Rady SK Jihlava
Jiří Procházka
ředitel SK Jihlava

