Sportovní klub Jihlava,o.s, Okružní 2, Jihlava
Tel.+420 567 310 014

Věc:

Program schůze Rady SK

Termín: úterý. 30.8.2012
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu.
2. Žádost oddílu hokejbalu nové plochy hřiště.
3. Naplánování schůze předsedů oddílů
4. Určení ceny haly pro FBŠ
5. Platební nekázeň nájemce restaurace Panda..
6. Podrobný přehled hospodaření za 1 pololetí roku.
7. Určení pravidel systému průběžného financování klubu.
8. Hospodaření za měsíc červenec..
K BODU 1.
DOTACE MĚSTA.
10.8.2012 byla zpracována žádost o dotaci na provoz a podána na Magistrát města Jihlavy.
NOVÝ ZAMĚSTNANEC
V červnu odešla do řádného důchodu paní Štěpánková jako náhrada nastoupí od 3.9.2012 paní
Kalendová. Na paní Kalendovou byla vyřízena dotace EU od Pracovního úřadu Jihlava ve výši 8000,měsíčně.

K BODU 2.
Oddíl hokejbalu požádal o zhotovení nového povrchu hřiště. Oddíl se dostal v loňské sezóně do Extraligy
a kvalita povrchu neodpovídá herním podmínkám pro tuto soutěž – oddíl dostal roční výjimku na pořádání
zápasů. Nová plocha stojí řádově 500 000 až 600 000,Kč.
K BODU 3.
Jako každý rok proběhne hned po uzavření měsíce výpočet nákladů na jednotlivé sportoviště. Je potřeba
naplánovat schůzi trenéru a hospodářů, aby tento bod byl projednán a určeny výše vnitřních nájmů
sportovišť.
K BODU 4.
V loňské sezoně byla dohodnuta spolupráce s Florbalovou školou, na základě této spolupráce a za
podmínek zvýšení odebraných hodin byla FBŠ poskytnuta zvýhodněná cena. FBŠ odebrala 602 hodin
což je o 325 hodiny více než v minulé sezoně (navýšení více jak 100%). Tato spolupráce znamenala
navýšení příjmu SK o 86 015,- Kč,
V závěru sezony proběhla jednání s FBŠ o navýšení nájmu z nákladovosti tělocvičny navrhovaná cena
nájmu byla předjednána v rozmezí 600-650 Kč/hod, Původní cena byla 550 Kč/hod.
K BODU 5.
V minulém měsíci byl dohodnut splátkový kalendář s panem Vlčkem a to, že zaplatí jednorázově……,- Kč
a zbývající pohledávku začne umořovat částkou ……- Kč denně. Pan Vlček dohodu splnil částečně ,
Platí každý den …… Kč, ale ………,- Kč neuhradil. Nájemné za měsíc červenec neuhradil též.
K BODU 6.
K 30.6.2012 byl vypracován podrobný přehled hospodaření klubu. Hospodaření areálů dopadlo
s kladným výsledkem 192 764 Kč. Přehled byl projednán s předsedou komise Ing. Toufarem a předán
ke kontrole Kontrolní komisi.Podrobný přehled předkládám.
K BODU 7.
Finanční rezerva Sportovního Klubu byla vyčerpána, což vykazuje nutnost určit si sytém průběžného
financování klubu tak aby mohly být uspokojeny pohledávky v závislosti na nepravidelným tokem příjmů.
Systém průběžného financování předkládám:

K BODU 8 .
Přehled hospodaření, výpisy s BÚ a pokladny předkládám.

Pavel Fejt předseda Rady SK Jihlava
Jiří Procházka ředitel SK Jihlava

V Jihlavě dne 30.8 2012

