Sportovní klub Jihlava, Okružní 2, Jihlava
Tel.+420 567 310 014
Věc:

Program schůze Rady SK

Termín:

úterý 22.1.2009

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zpráva ředitele o činnosti klubu .
Schválení smlouvy o nájmu prostor v budově areálu volejbalu
Schválení smlouvy o půjčce panu Bukovjsnovi (plynové topení v bytě).
Schválení smlouvy o zvýšení nájmu sauny panu Fejtovi.
Projednání spolupráce s VŠPJ o výstavbě nové haly na míčové sporty v areálu házené.
Výměna pozemků pod halou.
Předjednání návrhu plánu investic na rok 2009 a předběžný termín valné hromady.
Výsledky hospodaření za měsíc prosinec 2008.

K BODU 1.
Zpráva ředitele o činnosti klubu .
ZMĚNA ÚČELOVOSTI HALY
Probíhá odstraňování závad, které byly ještě jednou prokonzultovány s panem Ing, Selkem (hasiči). Byly
zakoupeny 3 protipožární a kouřotěsné dveře, opraveno a doplněno nouzové osvětlení. Stávající dveře
v únikových cestách byly osazeny panykovým kováním. Zbývá osadit troje dveře protipožárním
samouzavíracím zařízením. Poté bude pozván pan Ing. Selke ke kontrole a na základě jeho souhlasu
bude vydáno kolaudační rozhodnutí.
VODÁCKÉ CENTRUM
Jednáním na magistrátu bylo zjištěno, že Vodácký klub Jihlava zpracoval projekt na vybudování
vodáckého centra a ciklodepa v prostorách naší loděnice. Loděnice je pozemek města, který máme
pronajatý, klubovna na pozemku je náš majetek. Projekt byl zařazen do investičního plánu města a
město ho bude financovat. Na základě jednání s městem bylo dohodnuto, že vodácké kluby se dohodnou
na určení zástupců pro jednání z magistrátem. Po tomto jednání se uskutečnilo jednání vodáků (SK
Jihlava, Vodácký klub Jihlava , Raftkul Jihlava a VŠPJ – vodácký klub). Na tomto jednání bylo dohodnuto,
že zastupovat v jednání s magistrátem bude SK Jihlava a po vypsání výběrového řízení bude SK Jihlava
za podpory všech zúčastněných, usilovat o získání vodáckého centra do správy. Dále byly dohodnuty
požadavky na budoucí kapacitu a podobu vodáckého centra. (zápis z jednání předkládám). Další jednáni
se uskutečnilo ve středu 14.1.09 s vedoucím územního plánování, zde byla dohodnuta spolupráce na
projektu a předán zápis z jednání vodáckých klubů.
JEDNÁNÍ S MAGISTRÁTEM MĚSTA O PODPOŘE PROVOZU .
V prosinci minulého roku se uskutečnila schůzka ředitele SK s vedoucím odboru školství panem Ing
Koukalem a byly projednány možnosti dotace města na podporu provozu sportovního zařízení. Ze strany
pana Koukala bylo doporučeno aby na základě naší iniciativy daly sportovní kluby podnět k projednání
této podpory sportovní komisy magistrátu. 21.1.09 bylo jednáno s panem Doležalem (Start) , panem
Zezulkou (Sokol Bedřichov) a pane Zuzaňákem (Sokol) a byl dohodnut společný postup k předložení
podnětu sportovní komisy.

K BODU 2.
O nabízené prostory k pronájmu v areálu volejbalu projevila zájem firma Alijan s.r.o. pro vzorkovnu
sportovního oblečení. Smlouvu ke schválení předkládám.

K BODU 3
Na základě rozhodnutí z minulé rady předkládám smlouvu o půjčce panu Bukovjenovi ke
schválení.
K BODU 4.
Na základě rozhodnutí z minulé rady předkládám smlouvu o zvýšení nájmu sauny ke schválení.
K BODU 5.
VŠPJ se obrátila na sportovní klub Jihlava s dotazem o možnosti spolupráce na výstavbě haly pro
míčové sporty pro využití sportovní veřejností, Sportovním klubem Jihlava a studenty VŠPJ.

K BODU 6.
Majetkový odbor Magistrátu města Jihlavy navrhl řešení výměny pozemků a to následujícím
způsobem:
Město poskytne pozemky pod halou Okružní 2 a přilehlé pozemky dle našeho návrhu (0,4637
ha) a stavební pozemek 951/5 . Pozemky, které jsme požadovali v prostoru loděnic si ponechá.
SK Jihlava poskytne pozemky v prostoru pronajímaných zahrádek za halou a příjezdové
komunikace (0,9 ha).
Pozemky se dají ocenit a rozdíl město doplatí.

K BODU 7.
Navrhuji do příští schůze připravit podněty a plány investic a zvážit termín volební valné
hromady.
K BODU 8.
Přehled hospodaření za měsíc září předkládám.

Zpracoval :

Ludovít Múčka
Předseda rady SK.

Jiří Procházka
ředitel SK

