
               
Sportovní klub Jihlava, z.s. 

 
 
 

  
Sportovní klub Jihlava,z.s., Okružní 4628/2,586 01 Jihlava, IČ: 00543241, DIČ: CZ00543241. 

Tel: 567 310 014, Mob.: 608 822 400, e-mail:prochazka@skjihlava.cz  www.skjihlava.cz 

 

Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
 
Termín:   úterý 20.5.2018  v  7,30 hod. 
 
Program: 
 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  
3. Revitalizace 
4. Příprava Valné hromady SK. 
5. Přehled hospodaření  k měsíci dubnu 2018 .  

 
 
 
K BODU 1.  
Zápis předkládám.  
 
K BODU 2. 
 
GENEÁLNÍ OPRAVA ŠATEN NA HALE V OKRUŽNÍ ULICI 
Na MŠMT byly dodány všechny materiály, které byly nutné k registraci investiční akce, nyní probíhá proces 
podpisových koleček a příprava dotační smlouvy. 
Na Magistrát města byla podána žádost o spolufinancování. O spolufinancování zastupitelstvo rozhodlo už 
v září minulého roku, ale z hlediska rozpočtových pravidel magistrátu je nutno znovu rozhodnutí 
zastupitelstva. Žádost byla doporučena Sportovní komisí města Jihlavy. 
Nyní probíhají jednáni z hlavním dodavatelem o harmonogramu prací. 4.6.2018 se začne stavby bouráním a 
výkopovými pracemi. 
 
DOTACE KREJE VYSOČINA 
Sportovní klub Jihlava uspěl v obou dvou žádostí z grantů : sportujeme a sportoviště. 
 
DOTACE MŮJ KLUB. 
Na žádost MŠMT byly doplněny materiály(upřesnění členské základny a rozpočet). Žádost je zaregistrována 
a probíhá schvalovací proces. 
 
RESTAURACE 
S nájemci restaurace bylo dohodnuto, že výmalba restaurace udělá v klubovém designu. Otevření se plánuje 
na 1.6.2018. 
.   
   
K BODU 3. 
Ve prospěch revitalizace bylo dosáhnuto toho, že po aktivitách vedení klubu jsme se dostali na seznam 
potřebných investic, který dělal i zástupci sportovních svazů. Na základě toho byla dohodnuta schůzka 
s primátorem města a jeho náměstky o dalším osudu revitalizace. Schůzka se uskuteční ve středu 23.5.2018. 
Dnes proběhne jednání na toto téma s vedoucím odboru sportu Krajského úřadu.   
 
K BODU 4. 
S níže uvedenými členy klubu byla projednána jejich kandidatura do orgánů valné hromady: 
Zapisovatel : Helena Oberreiterová 
Ověřovatel : Ing. Vladimír Bialas 
Mandátová a návrhová komise:Petr Fábry,Ondřej Berka, Miroslava Krupková. 
Po valné hromadě proběhne pohoštění v podobě pečeného prasete na roštu. 
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K BODU 5. 
 
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc duben 2018, přehled hospodaření k měsíci dubnu 2018 předkládám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Jan Šmarda  předseda SK Jihlava,z.s.                
            Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,z.s.                                              V Jihlavě dne 22.5.2018 


