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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
 
Termín:   úterý 23.1.2018  v  7,00 hod. 
Program: 
 

 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  
3. Projednání disciplinárního řádu 
4. Projednání mimořádných nájmů tělocvičen. 
5. Rozhodnutí o nabídce na zpracování výběrového řízení na dodavatele generální opravy šaten na 

hale. 
6. Přehled hospodaření  k měsíci prosinec 2017 .  

 
K BODU 1.  
Zápis předkládám.  
 
K BODU 2. 
ŽÁDOST NA DOTACI MŠMT – MŮJ KLUB 
Žádost byla zpracována a v termínu odeslána. 
 
ŽÁDOST O DOTACI NA PROVOZ MĚSTO JIHLAVA 
Žádost na provoz SK v roce 2018 byla podána na Magistrát města Jihlavy v prvním týdnu roku. 
Předpokládané konečné projednání zastupitelstvem města  je v měsíci dubnu. 
 
VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ 
Momentálně se pracuje na vyúčtování dotací z minulého roku. 
 
DOTACE MŠMT NA INVESTICE. 
Provádějí se přípravné projekční práce. Musí se udělat podrobný projekt s položkovým rozpočtem. Poté musí 
být provedeno výběrové řízení a znovu požádat na MŠMT o registraci a přidělení peněz.  
 
JEDNÁNÍ Z VEDOUCÍM ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 
Předseda a ředitel se setkali s vedoucím odboru školství, kultury  a tělovýchovy Tomášem Koukalem, 
poděkovali za dosavadní spolupráci a projednali další spolupráci klubu s městem. 
 
PRACOVNÍ WORKSHOP ŘEŠÍCÍ MĚSTSKOU MOBILITU 
Ředitel klubu se zúčastnil na pracovním workshopu pro odbornou i neodbornou veřejnost. Hlavním tématem 
workshopu byla městská mobilita statutárního města Jihlavy – problémy týkající se dopravy na území města 
Jihlavy i v přilehlém okolí, komunikační sítě,  cyklodoprava, koncepce parkování, veřejný prostor. 
Workshop byl uspořádán v rámci přípravy plánu udržitelné mobility statutárního města Jihlavy. 
 
JEDNÁNÍ O NÁJMU POZEMKU NA LODĚNICÍCH 
Projekt Centra zdraví se neuskutečnil. Ředitel klubu jednal s vedoucím majetkového odboru a dalším osudu 
loděnic. Návrh, který ještě projedná vedení města, zní tak, že pozemek loděnice bude pronajat zpět SK 
Jihlava za podobnou cenu jako dříve. Sportovní klub musí intenzivně pracovat na novém projektu. 
 
KONTROLA NA ČERPÁNÍ DOTACI Z FONDU ZAMĚSTNANOSTI EU 
Dne 15.1.2018 byla provedena, kontrolním oddělením Úřadu práce Jihlava kontrola na čerpání dotací od 
1.9.2016 do 30.9.2017. Kontrola dopadla bez závad. 
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KONTROLA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 
Dnes bude probíhat kontrola odvodu zdravotního pojistného. 
 
ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
K 31.12.2017 byla provedena rekapitulace členské základny a v termínu zadána do systému ČUS. 
 
K BODU 3. 
Kontrolní komise vypracovala koncept Disciplinárního řádu a předkládá k připomínkování. 
 
K BODU 4. 
Oddíl judo požádal o využívání tělocvičny juda v době jejich soustředění i přes noc. Žádám Radu o 
rozhodnutí  jakým způsobem určit vnitřní nájem v těchto případech. 
 
Někteří členové oddílu boxu odcházejí z klubu s cílem založit si vlastní spolek. V důsledku toho ubude 
tréninků v posilovně boxu. Oddíl boxu žádá o snížení vnitřního nájmu do doby, než tyto prostory zase bude 
využívat novými členy.  
 
K BODU 5. 
Nabídku přikládám. 
 
K BODU 6. 
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc prosinec 2017, přehled hospodaření k měsíci prosinci 2017 
předkládám. 
 
 
 
 
 
Zapsal: Jan Šmarda  předseda SK Jihlava,z.s.                
            Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,z.s.                                              V Jihlavě dne 23.1.2018 
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