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Věc:          Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. 
 
Termín:   Čtvrtek  28.1.2016 
 
Program: 
 

1. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
2. Projednání dodatku nájemní smlouvy na ubytovnu. 
3. Projednání novelizace směrnice O provozování a pronájmu reklamních ploch. 
4. Projednání smlouvy o  pronájmu stánku v areálu házené. 
5. Přehled hospodaření  k měsíci  prosinci 2015. 

 
K BODU 1. 
 
STAVBA MĚSTSKÉ KANALIZACE. 
Stavba městské kanalizace přes dvůr haly v Okružní ulici byla dokončena. Staveniště je předáno.  
 
REVITALIZACE SPORTOVNÍHO KLUBU. 
Momentálně probíhají poslední práce na dokončení papírové i elektronické prezentace projektu. Příští týden 
bude s naším záměrem seznámen Odbor školství, kultury a tělovýchovy města Jihlavy. Schůzka je 
naplánována na úterý 2.2.2016,  za přítomnosti vedoucího odboru Mgr. Tomáše Koukala a Heleny 
Bartošové. 
 
ZÁPIS DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU. 
V měsíci prosinci byly odeslány všechny materiály k zápisu do spolkového rejstříku. 
 
ČLENSKÁ ZÁKLADNA. 
K 31.12.2015 byla zpracována nová evidence členů na rejstříku ČUS. 
 
PERSONÁLNÍ ZMĚNY. 
Dne 12.12.2015 byl přijat do pracovního poměru jako údržbář Karel Musil. 
 
DOTACE NA POVRCH HOKEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ. 
Byla zpracována žádost na MŠMT o dotaci na opravu povrchu hokejbalového hřiště.  
 
DOTACE NA PROVOZ. 
Jednáním na odboru školství bylo dohodnuto o zažádání dotace mimo výzvu na provoz sportovního zařízení. 
Žádost bude zpracována v prvním týdnu měsíce února. 
 
SMLOUVA O PRONÁJPU POZEMKU V AREÁLU VOLEJBALU. 
Smlouva s DTJ o pronájmu pozemku v areálu volejbalu byla podepsána. Vyrovnání za rok 2015 bylo, 
v prosinci minulého roku, zasláno na účet DTJ. 
 
PRONÁJEM HOKEJBALOVÉHO STÁNKU. 
Pronajímatel stánku v Areálu házené, pan Furst,  ukončil dohodou nájem k 31.12.2015. 
 
K BODU 2. 
Stavební práce na dokončení ubytovny se i přes intenzivní úsilí dodavatelské firmy zdržely a ani do konce 
ledna se nepodaří ubytovnu dokončit. 
Ke zdržení stavby přispěly níže uvedené skutečnosti: 

- Opoždění subdodávky kovového schodiště do ubytovny. 
- Vícepráce na prorážení otvorů oken a dveří – původně cihlové zdivo je zalito betonem, museli být 

použita těžká vrtací kladiva a i tak prorazit díru do zdiva je velmi pracné. 
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- Vícepráce na ošetření vlhkosti ze strany vchodu do haly – bylo zjištěno, že nad okny vede železná 

traverza, která promrzá a tím se tvoří plíseň – objekt z této strany se musí zateplit (zateplení se 
provádí zevnitř i zvenčí) 

- Vícepráce vybudování vlastní kotelny na ohřev užitkové vody – původní záměr byl zásobovat 
ubytovnu teplou vodou z kotelny v suterénu , pro klub by to znamenalo investici do nového bojleru. 
Dopravou teplé vody na tak velkou vzdálenost by došlo k velkým ztrátám. Dodavatel nabídl řešit tuto 
situaci novou kotelnou na náklady dodavatele.  Sportovnímu klubu takto ubyla investice do zařízení 
kotelny.    

Dodavatel žádá o posunutí termínu stavby do 29.2.2016 a posunutí placení plného nájemného od 1.3.2016, 
jako kompenzaci poskytne zahrnutí víceprací do svých nákladů. Při počátečním projednávání tohoto projektu, 
bylo panu Ing. Fuxovi (nájemci ubytovny a dodavateli výstavby ubytovny) nabídnuto, že plný pronájem bude 
uplatňován, až v době kdy ubytovna bude funkční. 
  
K BODU 3. 
Novelizaci směrnice předkládám v příloze. 
 
K BODU 4. 
Návrh smlouvy předkládám v příloze. 
 
 

K BODU 5. 
Přehled hospodaření k měsíci prosinci, výpisy z účtu a výpis pokladny za měsíc prosinec 2015 předkládám. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Luboš Nožička  předseda SK Jihlava,o.s.                
            Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,o.s.                                              V Jihlavě dne 28.1.2016 
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