Sportovní klub Jihlava, Okružní 2, Jihlava
Tel.+420 567 310 014
Věc:
Program schůze Rady SK
Termín: středa 30.3.2010
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu
2. Projednání nájmů sportovišť.
3. Projednání termínu schůze předsedů a valné hromady.
4. Projednání návrhů oslavy stoletého výročí klubu.
5. Projednání nového systému účetní evidence.
6. Převod prostředků z invest. účtu.

K BODU 1. Zpráva ředitele o činnosti klubu .
JEDNÁNÍ S MAGISTRÁTEM MĚSTA.
Rozhodnutím zastupitelstva bylo z rezervního fondu přidáno do kapitoly sport 1 500 000.
Dne 15 března se konala schůze Sportovní komise města, Zde bylo navrženo 900 000,- Kč na pokrytí
dotace na jednotlivce (Za SK byly žádosti v termínu předloženy.), dále bylo doporučeno 200 000,- Kč na
jednorázové akce v 1. pololetí.O podpoře sportovišť bylo rozhodnutí odloženo na příští komisy, do té
doby předloží majitelé sport. zařízení ekonomické údaje. Na základě předložených údajů bude
rozhodnuto o výši dotace.
Je předjednána a připravuje se schůze sportovních organizací Jihlavy. Náš cíl je ustanovit volné sdružení
s volenými zástupci těchto organizací pro jednání a zastupování. Momentálně připravuji návrh statutu,
volebního řádu a smlouvy o součinnosti.
K BODU 2:
Na minulé schůzi byly schváleny koeficienty a výše režijních nákladů na jednotlivá sportoviště. Dnes je
třeba prodiskutovat systém rozdělení výnosů z hospodářské činnosti na jednotlivé oddíly, za předpokladu
že výše nájmů sportovišť bude stejná jak pro členy SK tak pro ostatní sportovce sport. organizací.
K BODU 3:
Účetní rok byl uzavřen s výsledkem - 2 239 656,- Kč. Navrhuji schválit hospodářský výsledek a
naplánovat termín valné hromady a schůze předsedů.
K BODU 4:
Letos završí SK Jihlava 100 let svého trvání – jakým způsobem to oslavíme a budeme prezentovat
veřejnosti?
K BODU 5.
V důsledku jednání s městem, ale také k vlastnímu přehledu o financích jsme přistoupili k rozdělení
účtování nákladů a příjmů na hospodářskou činnost a činnost sportovní. V důsledku toho vznikne více
středisek a tím se zvýší náročnost účtování . Téměř každý náklad na středisko se bude muset rozdělit
koeficientem a naúčtovat jednotlivá střediska.
Na základě výše uvedených skutečností navrhuji zvýšit odměnu za provádění účetní evidence Ing.
Holové o ……Kč měsíčně. (……,- měsíčně).
K BODU 6.

V souvislosti zvýšeného čerpání peněz, zejména uhrazením nedoplatku při vyúčtování
vodného , a platby pojistky jsou prostředky na provozním účtu nedostatečné, žádám převod
prostředku z investičního účtu ve výši…………,- Kč.
V Jihlavě dne 30.3..2010
Pavel Fejt
předseda Rady SK Jihlava
ředitel SK Jihlava Jiří Procházka

