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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
 
 

Termín:   úterý 24.1.2017 
 
Program: 
 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  
3. Projednání dohody o zrušení nájmu na pozemek loděníce. 
4. Projednání cen sportovišť na letní soustředění. 
5. Projednání na založení nadace na výstavbu sportovní haly. 
6. Projednání plánu oprav a investic. 
7. Přehled hospodaření  k měsíci prosinci 2016. 

 
 
K BODU 1. 
 
Zápis předkládám.  
 
K BODU 2. 
 
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY. 
Od pátku fungují nové webové stránky. Předsedové oddílů byli obesláni, případné připomínky budou 
zpracovány. 
  
DOTACE 
Žádost o dotaci na Sportovní den SKáčka byla schválena, dotace bude ve výši 5 000 až 15 000 Kč. Výše 
dotace bude rozhodnuta v březnu po uveřejnění dotací MŠMT. 
 
NÁVŠTĚVA NÁMĚSTKA PRIMÁTORA  
Ředitel klubu jednal s Ing. Janou  Maierovou. Tématem jednání bylo seznámení s projektem Revitalizace 
klubu a výstavby nové haly. 
 
PROJEKT CENTRA ZDRAVÍ NA LODĚNICÍCH. 
Byla podepsána nájemní smlouva na loděnici mezi městem a firmou SUR LIE a.s. (investor projektu ). 
Znamená to splnění dalšího kroku k realizaci projektu. Následným krokem bude uzavřít podnájemní smlouvu 
s firmou SUP LIE a.s. na naši polovinu pozemku, máme na to, smluvně určeno, půl roku. 
 
NABÍDKA NA LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ. 
Byly připraveny propagační materiály na letní soustředění papírový leták , leták v elektronické podobě a 
propagace na webu klubu. Do konce měsíce budou materiály rozeslány.   
 
K BODU 3. 
 Město podepsalo s firmou SUR LIE a.s. (investor projektu ) smlouvu o nájmu, takže tu naší musí zrušit. SUR 
LIE  je povinno do půl roku podepsat s námi novou smlouvu o budoucím nájmu. Zrušení smlouvy je přirozené 
plnění našich dohod. Pokud by jsme to nepodepsali, zpochybnili by jsme naše předešlá jednání a dohody. 
Obě smlouvy přikládám.   
 
K BODU 4. 
Byly připraveny propagační materiály na letní soustředění papírový leták , leták v elektronické podobě a 
propagace na webu klubu. V těchto materiálech jsou uvedeny ceny sportovišť odlišné od ceníku.  
Navrhuji tyto ceny schválit a zapojit členy klubu do propagace formou provize ve výši 8% z platby za 
odebrané hodiny na soustředění, tomu kdo prokazatelně zprostředkuje zájemce o soustředění. 
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K BODU 5. 
Sportovní klub bude potřebovat prostředky na projekt revitalizace klubu jednou z cest jak získat prostředky je 
nadace, dávám toto k uvážení radě. 
 
 
K BODU 6. 
Je potřeba uvážit co je v letošním roce nutno opravit. 
 
K BODU 7. 
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc prosinci 2016 a přehled hospodaření k měsíci prosinci 2016 
předkládám. Přehled hospodaření je pouze orientační po konečném zaúčtování roku včetně dohadů a podání 
daňového přiznání bude hospodaření roku doloženo přesně. 
 
 
Zapsal: Luboš Nožička  předseda SK Jihlava,z.s.                
            Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,z.s.                                              V Jihlavě dne 24.1.2017 
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