Sportovní klub Jihlava, z.s.

Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.
Termín: středa 21.3.2018 v 7,30 hod.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
Zpráva ředitele o činnosti klubu.
Projednání Dne SKáčka a naplánování schůze předsedů.
Žádost oddílu MG na přispění na závodní koberec.
Projednání pronájmu restaurace.
Projednání náhrady investic do restaurace.
Rozhodnutí zda budeme žádat grant „sportoviště“ a na co.
Přehled hospodaření k měsíci únoru 2018 .

K BODU 1.
Zápis předkládám.
K BODU 2.
GENEÁLNÍ OPRAVA ŠATEN NA HALE V OKRUŽNÍ ULICI
Momentálně se dokončuje prováděcí dokumentace akce a prostřednictvím firmy EAV bude započato
výběrové řízení.
DOTACE NA DLOUHODOBOU ČINNOST
Magistrátem byla vypsána dotace na dlouhodobou činnost organizaci do 19 let a nad 19 let. Podmínky
žádosti jsou složitější než tomu bylo loni. Sekretariátem byly zpracovány tabulky na doložení povinných příloh
a tyto byly poslány oddílů k vyplnění.
REVITALIZACE SK JIHLAVA
Vedení klubu iniciovalo schůzku k zjištění postoje města na realizaci nové haly v areálu házené v ul.
Plukovníka Švece.
SNÍŽENÍ NÁKLADŮ ZA TELEFONNÍ SLUŽBY
V letošním roce končí smlouvy o zajištění telefonních služeb a internetu. Bylo provedeno poptávkové řízení a
na základě obchodního jednání byly tyto služby ponechány současnému operátorovi (T-mobile), avšak za
nižší cenu služby. Měsíční úspora činí 1 200,- Kč měsíčně.
KONCER NA HALE
V rámci multifunkčního využití haly proběhl na hale v okružní ulici koncert skupiny Škvor. Technické
zabezpečení akce požadované po klubu ze strany pořadatele koncertu, provedl pan Musil (údržbář klubu) a
odsouzení, kteří si u nás plní alternativní trest (tato práce je zcela zdarma).
K BODU 3.
V co nejbližší době by se mělo rozhodnout zda budeme dělat Den SKáčka, případně, naplánovat si termín
této akce. O tomto by měla rozhodnou schůze předsedů a hospodářů oddílů, je třeba ji svolat.
K BODU 4.
Žádost předkládám.
K BODU 5.
Nový nájemci restaurace vznesli požadavek na dodělání kuchyně. Soupis požadavků na kuchyň předkládám.
Je třeba zvážit co by jsme mohli ufinancovat sami a na čem se bude podílet nájemce a v případě nedohody
zvolit jiného nájemce.
K BODU 6.
Pan Fürst, končící nájemce restaurace požaduje kompenzaci za některé investice do restaurace a zároveň
nabízí svoje věci patřící k provozu k odprodeji. Seznam věcí předkládám.
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K BODU 7.
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc únor 2018, přehled hospodaření k měsíci únoru 2018 předkládám.

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

V Jihlavě dne 21.3.2018
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