Sportovní klub Jihlava, z.s.
Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.
Termín: úterý 20.12.2016
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
Zpráva ředitele o činnosti klubu.
Projednání dodatku č.3 nájemní smlouvy Lyžařského areálu Čeřínek.
Projednání odměn zaměstnanců.
Přehled hospodaření k měsíci listopadu 2016.

K BODU 1.
Zápis předkládám.
K BODU 2.
POVRCH HOKEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ,
V sobotu 10.12.216 se konalo slavnostní otevření hokejbalového hřiště s novým povrchem. Přítomen byl
primátor města Ing. Chloupek, který po krátkém proslovu hodil buly a tím odstartoval exhibiční zápas našich
hokejbalistů. Poté se konal turnaj veteránů.
ŽÁDOST O DOTACE
Vedením klubu byla zpracována žádost na MŠMT v investičním programu 133510 Podpora materiálně
technické základny pro sport. Bylo zažádáno na investiční akci „Rekonstrukce stávající sportovní haly se
zázemím“ v celkové výši 4 506 577,- Kč. Jedná se výměnu vodoinstalace, topení a elektroinstalace
v prostorách šaten na sportovní hale v Okružní ulici. Stav těchto instalací je ve velmi špatný.

ZPRÁVA ŘEDITELE SK. JIHLAVA ZA ROK 2016.
OPRAVY A ÚDRŽBA:
Oprava osvětlení na hale – ve velké tělocvičně se postupně porouchala téměř třetina světel a
osvětlení již nevyhovovalo herním podmínkám. Za pomocí odborné firmy byla všechna nefunkční světla
opravena.
Oprava auta – v návaznosti na pravidelnou technickou prohlídku bylo nutno opravit brzdy a provézt
vyvaření karoserie a vyměnit prasklý výfuk. Tyto práce byly provedeny a auto prošlo technickou prohlídkou
Za podpory Pivovaru Jihlava byla vybudována kuchyň v restauraci Panda , která již zajišťovala stravu
při letních soustředěních. Nájemníci restaurace poskytli zdarma vlastní práci, klub platil pouze materiál a
vybavení.
Oprava vytápění sauny za přispění nájemce sauny(50%) se vyměnil rozvaděč a instalovala nová
regulace vytápění sauny. Staré zařízení již bylo nefunkční
Bylo provedeno zabezpečení popraskaného požárního schodiště na hale. Praskliny se stáhly
kovovými pásy, které se zasekaly do omítky a ukotvily do panelů. Následně se provedla oprava omítky.
Dále byly prováděny běžné malé opravy spojené s údržbou budov klubu.
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Sportovní klub Jihlava, z.s.
INVESTICE.
VÝSTAVBA UBYTOVNY.
Na základě smlouvy s firmou Elektric NOVA - Export spol. s.r.o byla dokončena kompletní revitalizace
jednoho patra v administrativní budově na hale v Okružní ulici. V těchto prostorách vznikla nová ubytovna.
Investici hradil nájemce ubytovny Elektric NOVA a klub bude tuto investici postupně splácet nájemci,
zápočtem poloviny měsíčního nájmu za ubytovnu.
Tímto se klubu podařilo revitalizovat jedno patro budovy sportovní haly, kde byly instalace v havarijním stavu
a ještě tento prostor dlouhodobě pronajmout.
NOVÝ POVRCH HOKEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ.
Za pomoci dotací Města Jihlavy (470 000,-Kč), Kraje Vysočina (100 000,-kč) , sbírky členů oddílu
hokejbalu (40 000,- Kč) a výnosu z hospodářské činnosti 91 873,-Kč se podařilo zrekonstruovat nový povrch
na hokejbalovém hřišti. Starý povrch byl již ve stavu, kdy praskliny na povrchu byly velice nebezpečné
z hlediska úrazů hráčů.
PROJEKTY KLUBU.
CENTRUM ZDRAVÍ NA LODĚNICÍCH.
Po zdlouhavém jednání s městem se dospělo k dohodě o nájmu . Postup byl schválen
zastupitelstvem, momentálně probíhá ještě jednání investora s městem o konkrétním doladění podmínek
nájemní smlouvy. Doufejme , že v příštím roce se už začne projektovat , aby mohla být stavba realizována.
REVITALIZACE SPORTOVNÍHO KLUBU JIHLAVA.
V tomto roce se povedlo udělat studii tohoto projektu. Studie byla zkonzultována se všemi zástupci
oddílů klubu, se sportovní veřejností a pravidly sportovních svazů, tak aby, splňoval podmínky nejvyšších
soutěží všech sportů pro , které obě haly budou sloužit. Se studií byli seznámeni představitelé města a kraje.
Další a velice těžký krok bude vyřízení stavebního povolení, které podmiňuje vyhotovení projektu pro
stavební povolení.
HOSPODAŘENÍ.
Předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2016 včetně hospodářské činnosti a hospodaření oddílů by se
měl pohybovat mezi 400 000 až 600 000 Kč bez odpisů.
Výnos z hospodářské činnosti by se měl pohybovat na úrovni roku 2015 a to 9 000 000 až 1 000 000 Kč.
Konečná správa o hospodaření bude předložena po uzavření hospodaření a vypracování přiznání daně na
FÚ.
K BODU 3.
Dodatek č.3 předkládám.
K BODU 4.
Navrhuji projednat půlroční odměny dle Směrnice č.1/2013 Vnitřního předpisu upravujícího zaměstnanců
Sportovního klubu Jihlava. Podmínky, které jsou udány ve směrnici, jsou splněny.
K BODU 5.
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc listopad 2016 a přehled hospodaření k měsíci listopadu 2016
předkládám.

Zapsal: Luboš Nožička předseda SK Jihlava,z.s.
Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,z.s.

V Jihlavě dne 20.12.2016
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