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Věc:          Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. 
Termín:     úterý. 22.4.2014 

1.  Zpráva ředitele o činnosti klubu 
2. Schválení kupní smlouvy v ul. Na Stoupách (pod trafostanicí)  
3. Řešení dopravní situace před halou Okružní 2. 
4. Žádost lukostřelců o vstup oddílu do Sportovního klubu. 
5. Příprava valné hromady. 
6. Přehled hospodaření za rok 2014 
7. Přehled hospodaření  za  březen 2014. 

 
K BODU 2. 

DOTACE Z LOTERIÍ 
20.3.2014 se uskutečnilo jednání na chůzi Rady města Jihlavy ve  složení Jiří Procházka , Vítězslav Holub, 
Bedřich Štěrban a Zdeněk Tulis. Zástupci sportovců zde vyjádřili obavy s budoucího financování sportu po 
snížení příjmů města v důsledku zrušení výherních automatů v Jihlavě. Po diskusi byl vydán závěr, že bude 
navrženo  memorandum ve kterém bude citováno, že financování sportu ze strany města bude zachováno na 
úrovni roku 2013. O memorandum musí jednat  zastupitelstvo města. 
 
    ŽÁDOST O DOTACI Z LOTERIÍ 
Zastupitelstvo města schválilo dotaci SK Jihlava ve výši 520 000,- Kč. 
 
    OPRAVA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ. 
Oprava byla provedena. 
  
    BADMINTON NA HALE. 
Jako propagace nového sportu na hale byl vyvěšen reklamní baner  na oplocení areálu házené (naproti 
autobusovému nádraží) a byly vylepeny plakáty na naše plakátovací plochy. Probíhá výroba držáků sítí a 
byly nakoupeny  3 sítě. 
 
    DLUH ODDÍLU KANOISTIKY 
Dluh k 31.12.2013 byl oddílem kanoistiky uhrazen.  
K BODU 2. 
EON distribuce ,o.s předložil návrh smlouvy na odkup pozemku pod trafostanicí, která se staví v souvislosti 
se stavbou technického zázemí pro stadion Na stoupách. Prodej tohoto pozemku byl schválen valnou 
hromadou v loňském roce. Návrh smlouvy předkládám. 
K BODU 3. 
Kontrolní komise SK se obrátila na radu s upozorněním na  velmi nebezpečnou dopravní situací před halou 
SK v Okružní ulici. 
Zde v odpoledních hodinách je velmi velký provoz a zejména děti, které jdou z haly vybíhají do silnice mezi 
zaparkovanými auty. Hrozí zde vážné zranění, protože přijíždějící řidiči nevidí přes zaparkovaná auta. 
Situaci by pomohlo  zamezit parkování před vchodem, případně zpomalit jízdu neukázněných řidičů. Toto se 
musí řešit ve spolupráci s městem , protože komunikace je v majetku města. 
K BODU 4. 
Oddíl lukostřelby podal žádost o vstup do klubu, žádost předkládám. 
K BODU 5. 
Je třeba připravit program valné hromady. 
K BODU 6. 
Podrobný přehled hospodaření za rok 2013 předkládám. 
K BODU 7. 
Hospodaření k měsíci březnu předkládám. 
 

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

                 Jiří Procházka ředitel SK Jihlava                                                             V Jihlavě dne 22.4.2014 
 


