Věc:

Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s.

Termín:

Čtvrtek 30.7.2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zpráva ředitele o činnosti klubu.
Schválení smlouvy o spolupráci pivovarem Ježek.
Žádost oddílu boxu o zakoupení nové žíněnky.
Projednání revitalizace sportovního klubu.
Předběžné určení nájmů sportovišť.
Přehled hospodaření k měsíci červnu 2015.

K BODU 1.
PROJEKT CENTRA ZDRAVÍ NA LODĚNICÍCH.
S investorem byla projednána varianta dlouhodobého pronájmu. Sportovní klub podal žádost město změnu
nájemní smlouvy na pozemek loděnice. Změna smlouvy se týkala doby pronájmu z doby neurčitá na dobu
určitou na 25 let s opcí na 25 let. O pronájmu bude rozhodovat Rada města Jihlavy ve čtvrtek 30.8.2015.
REKONSTRUKCE KOUPELNY BYTU NA HALE V OKRUŽNÍ ULICI.
Rekonstrukce je před dokončením, zbývají poslední úpravy.
DRUHÁ ETAPA OPRAVY TOPENÍ NA HÁZENÉ.
V budově areálu házené probíhá druhá etapa opravy topení, předpokládaný konec akce je 10.8.2015.
PROJEKT UBYTOVNY NA HALE
Byla vypracována projektová dokumentace a probíhá vyřizování stavebního povolení.
K BODU 2.
Po delším jednání byla dohodnuta soutoč piva v restauraci Panda. Pivovar Staropramen souhlasí s točením
piva Ježek v restauraci Panda. Smlouvu o výtoči s pivovarem Ježek Předkládám. Spolupráce by měla
započít od 1.8.2015.
K BODU 3.

V tělocvičně boxu je opotřebovaný povrch a je zde zvýšené nebezpečí úrazu. Oddíl zažádal o
nákup nových žíněnek, Oddíl podal návrh, že se bude na nákupu finančně podílet.
K BODU 4.
Bylo provedeno několik schůzek ředitele SK a panem Šmardou. Na schůzkách se pracovalo na
budoucí podobě projektu. Dále bylo předběžně jednáno o možnostech financování a projektovém
poradenství.
Jako další krok je nutné ujednotit si názory na hrubé pojetí projektu, tak aby se tato vize mohla
projednat s projekcí, zda je projekčně reálné schválení projektu stavebním úřadem.
Na schůzi byl pozván pan Šmarda jako spolutvůrce tohoto projektu.
K BODU 5.
Na základě předběžné kalkulace nákladů jednotlivých sportovišť je potřeba určit předběžné nájmy na sezonu
2015-2016. Kalkulaci nájmů předkládám.
K BODU 6.
Hospodaření k měsíci květnu předkládám.

Zapsal: Luboš Nožička Předseda SK Jihlava,o.s.
Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,o.s.

V Jihlavě dne 30.7.2015
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