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Věc:          Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. 
 
Termín:     Úterý 26.5.2015 
 

1. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
2. Návštěva člena sportovní komise města, pana Šmardy . 
3. Příprava změny stanov. 
4. Přehled hospodaření  k měsíci dubnu 2015. 

 
K BODU 1. 
PROJEKT CENTRA ZDRAVÍ NA LODĚNICÍCH. 
Projekt byl projednán majetkovou komisí a komisí pro rozvoj města. Dne 21.5.2015 bylo jednáno s panem 
Ing. Zemanem o dalším průběhu spolupráce. Zde bylo dohodnuto, že pan Zeman připraví do Valné hromady 
smlouvu, která by zahrnovala nové skutečnosti, které jsou vývojem jednání s magistrátem odlišné od původní 
dohody –  a to zejména: Pozemek nebude kupovat od města SK a pak přenechávat investorovi, ale v rámci 
větší transparentnosti, bude SK odkupovat svoji polovinu a investor svoji. Investor bude hradit obě poloviny a 
vybuduje na našem pozemku, na vlastí náklad zázemí pro naše vodáky dle původní dohody.   
 
DOTACE KRAJE 
V grantových programech Kraje Vysočina jme uspěli v 50%. Oddíl florbalu v programu sportujeme, uspěl a 
bude dotován krajem ve výši 30 000,-Kč. V grantovém programu sportoviště jsme neuspěli. 
 
REKONSTRUKCE KOUPELNY BYTU NA HALE V OKRUŽNÍ ULICI. 
Byla provedena obhlídka bytu a domluveno s nájemcem určení termínu opravy. Rekonstrukce byla zadána 
panu Vondrákovi , bourací práce a práce , které budeme schopni udělat, provedeme svépomocí. 
 
PERSONÁLNÍ ZMĚNY 
Od 1.5.2015 nastoupila na místo uklízečky na pomocné práce při údržbě budov paní Mária Klimeš. Na mzdu 
pracovnice byla vyřízena dotace z ÚP z programu zaměstnanosti. 
 
K BODU 2. 
Pan Šmarda seznámí radu s průběhem schůze sportovní komise a bude se věnovat společné diskusi o 
projektu revitalizace sportovního prostředí v Jihlavě. 
  
K BODU 3. 
Dne 6.5.2015 byl rozeslán i-mail všem předsedům oddílů s informací o změně stanov a výzvou  o poslání 
podnětů k novým stanovám.  
V pondělí 18.5.2015 dal návrh na změnu stanov pan Chaloupka- oddíl karate, návrh uvádím: 
 
V současné době má SK Jihlava cca 18 oddílů a myslím si, že by bylo dobré, aby měli všichni možnost se podílet na chodu a jeho směřování. 
Toto bylo např. i součástí SWOT analýzy z období r. 2004, takže navrhuji, aby se RADA SK skládala z jednoho člena každého oddílu. To jestli toho daný 
oddíl využije, je na "něm". 
Současně by měl být stanoven minimální počet (např. 8) členů pro usnášeníschopnost dané schůze členů rady.  

Tímto by byla zajištěna a) jak aktuální informovanost o dění v klubu, tak i b) spoluzodpovědnost za jeho činnost. 
Členové VH. 
Navrhoval bych, aby VH měla po dvou členech z každého oddílu s hlasovacím právem a v ideálním případě by to měli být předseda, hospodář, případně 
člen výboru. 
K tomu mě vede ten poznatek, že na mnoha VH jsou delegováni členové oddílů, kteří nemají o celoročním dění v SK žádný přehled (protože je to třeba ani 
nezajímá a hlavním zájmem je pouze cvičení) a při jednotlivých hlasování pouze kopírují svého např. předsedu. 
  

S pozdravem 
R Chaloupka 
Karate 
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Za účelem změny stanov byla sestavena pracovní skupina ve složení: ředitel SK , Ing. Bialas- oddíl karate, 
Ing. Bílek – oddíl zápasu, Šmarda- oddíl florbalu. Pracovní skupina v pondělí 18.5.2015 přepracovala první 
část stanov a dne 25.5.2015 dokončila svoji práci a připravila hrubí návrh stanov. Zapracování návrhů pana 
Chaloupky do stanov, pracovní skupina nedoporučila . Tento návrh byl posouzen určeným oddělením JUS, 
sporné věci byli konzultovány s právníkem prostřednictvím JUSU. Předkládám tento návrh k posouzení.  
  
 
 K BODU 3. 
Hospodaření k měsíci dubnu předkládám. 
 
 
 
 
 
 

 
Zapsal: Luboš Nožička  Předseda SK Jihlava,o.s.                

                 Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,o.s.                                              V Jihlavě dne 26.5.2015 
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