Sportovní klub Jihlava, z.s.

Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.
Termín: úterý 27.11.2018 v 7,30 hod.
Program:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.
3. Úprava nájemného fyzioterapie (zvýšení o 1000,- Kč)
4. Úprava nájmů spolek neslyšících.
5. Úprava projektu Nové haly Plukovníka Švece – prostor pro skateboarding
6. Žádost oddílu stolního tenisu o nákup nových stolů.
7. Informace o projektu Pohyb pro všechny.
8. Ukončení nájmu pana Zahrádky na areál Čeřínku.
9. Projednání zprávy Dozorčí komise.
10. Přehled hospodaření k měsíci říjnu 2018 .
K BODU 1.
Zápis předkládám.
K BODU 2.
ZMĚNA NÁJEMCE NA OBJEKTU NA STOUPÁCH
Z dosavadním nájemcem panem Řandou byla ukončena smlouva pro neplacení. Prostory byly řádně
předány a dlužné nájemné bude předáno právní kanceláři k vymáhání.
Dle rozhodnutí Rady z minulé schůze byla uzavřena nájemní smlouva s panem Strnadem . Prostory byly
předány. V prostorách předávaných prostor byla provedena inventura,
PROJEDNÁNÍ STÍŽNOSTI NA POUŽÍVÁNÍ VUVUZEL NA HOKEJBALU
Vedení oddílu hokejbalu bylo informováno o rozhodnutí Rady. Cedule k označení zákazu jsou ve výrobě.
Anonymnímu stěžovateli a magistrátu města byl oznámen výsledek jednání Rady.
PROJEKT REVITALIZACE A VÝSTAVBA NOVÉ HALY.
Na projektové dokumentaci a vyřizování příloh k územnímu řízení se intenzivně pracuje. Byly osloveny svazy
k vyjádření o tom, jaké mají parametry na hřiště pro nejvyšší soutěže, probíhá diskuse s lidmi , kteří tyto
sporty dělají v našem regionu, jsou naplánovány prohlídky nově postavených hal v republice, vedení klubu
úzce spolupracuje s projekcí a snaží se o co největší promyšlení a podiskutování všech detailů.
PERSONÁLNÍ ZMĚNY
Uklízečkám paní Maříkové a paní Flégrové skončila pracovní smlouva a ukončili pracovní poměr u klubu.
Jejich místa nahradí paní Bartková od 1.11.2018 a Vašková od 1.12.2018.
Proběhlo výběrové řízení na novou účetní a administrativní pracovnici. Konkurz vyhrála paní Alena
Doležalová, která nastoupí od 1.1.2019 na zkrácený pracovní poměr na 4 měsíce a poté bude zaměstnána
na plnou pracovní dobu.
Mzda pro nové zaměstnance bude částečně nebo plně hrazena z fondů zaměstnanosti Evropské unie.
K BODU 3.
S nájemnicí provozovny fyzioterapie paní Bc. Machovou bylo projednáno zvýšení nájmu od 1.1.2019 o 1000,Kč. Návrh dodatku smlouvy předkládám.
K BODU 4.
Spolek neslyšících , který má pronajaté prostory v areálu volejbalu žádá o snížení nájmu na příští rok, žádost
přikládám.
K BODU 5.
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Na základě požadavku oddílu skateboardingu o prostory kde by svůj sport mohli dělat i v zimě byl promyšlen
návrh výstavby malé skateboardingové rampy v prostoru budoucího parkoviště pod hokejbalovým hřištěm.

K BODU 6.
Oddíl stolního tenisu žádá o nákup 2 nových stolů, polovinu nákladů by si uhradily sami z oddílových peněz.
Žádost předkládám.

K BODU 7.
Projekt z pracovním názvem Pohyb pro všechny v hrubém stavu předkládám. Je potřeba projekt podrobit
diskusi a upravit nebo doplnit a dále pracovat na jeho konečném tvaru.
K BODU 8.
Na vedení klubu se obrátil pan Zahrádka s požadavkem o ukončení nájemní smlouvy na Areál Čeřínek,
dohodou – žádost předkládám.
K BODU 9.
Zprávu Dozorčí komise předkládám.
K BODU 10.
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc říjen 2018, přehled hospodaření k měsíci říjen 2018 předkládám.

Zapsal: Jan Šmarda předseda SK Jihlava,z.s.
Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,z.s.

V Jihlavě dne 27.11.2018
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