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

Program schůze Rady SK
středa 9.12.201

1 Zpráva ředitele o činnosti klubu.
2 Určení termínu schůze předsedů a hospodářů oddílů.
3 Kontrola revizní komise.
4 Umístnění automatu na hračky.
5. Přehled hospodaření

K BODU 1.
KOMERČNÍ AKCE NA HALE
11.11.2010 se konala soutěž Mladá móda talentů. Pořadatelům této soutěže byl poskytnut veškerý servis
a byla dohodnuta další spolupráce na další ročníky – výnos z této akce - 60 000,- Kč.
Dne 21.12.2010 proběhne na hale koncert skupiny SLADE – nájem na tuto akci byl určen dohodou ve
výši 48 000,- Kč v případě, že přijdou lidi a koncert dopadne dobře byla předjednána další spolupráce
s promotérem.
JEDNÁNÍ NA MAGISTRÁTU.
Ředitel Sk společně se zástupci sokola pokračovali v jednání s magistrátem o podpoře sportovišť. Odbor
školství si vyžádal opět nové zpracování žádostí o podporu. Žádosti byly vyhotoveny a v termínu předány
na odbor školství. Žádost byla zpracována na 199 000 Kč.
Dne 21.11.2010 proběhla schůzka ředitele SK společně se zástupci Sokola u náměstka primátora Ing.
Chloupka. Schůzka byla informativní, z jednání vyplynulo, že žádosti byly projednány v radě a budou
zařazeny na jednání zastupitelstva 15.12.2010. Pan náměstek se vyjádřil , že naše žádosti podpoří.
NOVÝ SPONZOR
Nový sponzor SK Jihlavské autoopravny a.s. si pronajal reklamu na hale ve výši 24 000,- Kč.
K BODU 2:
Vzhledem k tomu , že uběhly tři měsíce od zavedení nové ekonomické politiky klubu bylo by vhodné
informovat předsedy a hospodáře klubu o tom jak se projevily tyto změny v hospodaření klubu.
Termín schůze předsedů a hospodářů navrhuji na příští čtvrtek 16.12.2010 v 17,00 hod na hale SK.

BODU 3:
Kontrolní komise požádala o předložení ekonomických údajů za 3 čtvrtletí tohoto roku. Materiály byly
vypracovány , předkládám k nahlédnutí.
K BODU 4:
Na SK se obrátil pan Háha s žádostí o umístnění automatu na hračky. Jedná se mechanický hrací
automat určený zejména dětem. Hráč za úplatu má možnost si jeřábkem vyzdvihnou hračku, pokud se
mu to povede. Nájem by byl hrazen procentem z výnosu automatu (předpoklad 2000 až 5000 měsíčně).
K BODU 5:
Přehled hospodaření k 31.10.2010 předkládám.
V Jihlavě dne 9.12.2010

Pavel Fejt
předseda Rady SK Jihlava
ředitel SK Jihlava Jiří Procházka

