Sportovní klub Jihlava, z.s.

Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.
Termín: úterý 17.10.2017 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 změny nájemce Lyžařského areálu Čeřínek.
Určení termínu VH (setkání trenérů klubu)
Nájemní smlouva - masérna v Areálu házené.
Řešení dopadů absence dotace z programu IV. MŠMT
Nájemní smlouva – Dokumentární film.
Přehled hospodaření k měsíci červenci 2017 .

K BODU 1.
Zápis předkládám.
K BODU 2.
NÁJEMNÍ SMLOUVA – PANDA
Ze strany sportovního klubu byla akceptována výpověď smlouvy o výtoči. Závazky vrácení části příspěvku
Staropramenu smluvně přijmul pan Furst na sebe a hned závazek zaplatil. Tímto bylo naplněno rozhodnutí
Rady o ukončení smlouvy o výtoči se Staropramenem a provozovatel Pandy si může druhého dodavatele
určit dle své vůle.
NÁJEMNÍ SMLOUVA S FIRMOU ALIAN.
Smlouva dle rozhodnutí Rady byla podepsána.
PERSONÁLNÍ VĚCI
Od 1.10.2017 do 30.6.2018 byla prodloužena smlouva s paní Túzovou současnou uklízečkou.
Od 1.10.2017 do 30.9.2018 nastoupila na místo uklízečky na paní Maříková, její mzda bude hrazena dotací
ÚP.

K BODU 3.
Se zájemcem o nájem areálu Čeřínek panem Zahrádkou bylo jednáno a byla upravena nájemní smlouva dle
požadavku obou stran.
Nájemní smlouvu předkládám.
K BODU 4.
Dle vyhlášky města je potřeba zažádat o povolení akcí konajících se na veřejnost po 22,00 hod. Jelikož
společné setkání trenérů klubu bývá po valné hromadě a odehrává se venku před halou musíme zažádat o
povolní.
Je potřeba určit termín této akce a současně určit termín VH, pokud tyto akce chceme dělat společně.
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Sportovní klub Jihlava, z.s.
K BODU 5.
Nájemní smlouvu předkládám.

K BODU 6.
Na základě informací JUS nám bylo sděleno, že MŠMT zrušilo program IV. tudíž, že nedostaneme
dotaci na provoz. Tato dotace nám byla rozdělována 20 let každý rok a náš rozpočet s ní počítá. Jedná se o
300 000,- Kč, které v rozpočtu budou chybět.
Ředitel klubu okamžitě napsal dopis ministrovi s vysvětlením, co to pro náš klub bude znamenat. Dopis
přikládám. V návaznosti na tisíce stížností od klubů byl program 3.10.2017 znovu otevřen, ale podmínky
čerpání byly změněny tak, že samostatné spolky, zejména organizované pod ČUS nemají nárok na tuto
dotaci. Toto rozhodnutí jednoznačně diskriminuje tisíce klubů v celé ČR, odporuje všem zásadám
rozdělování státních peněz, včetně pravidlům ministerstva školství a uvádí řadu klubů, které již nyní žijí
z podstaty do existenčních problémů. Na základě těchto skutečností byl napsán dopis předsedovi vlády,
dopis přikládám.
Vydáním těchto jednoznačně a prokazatelně diskriminujících podmínek dotace, které zvýhodňují jednu
skupinu sportovních organizací a berou vše skupině druhé, je možné se domnívat, ( za předpokladu , že toto
jednání bylo provedeno úmyslně) že byla naplněna podstata trestného činu zneužití pravomoci veřejného
činitele. Nám toto jednání nepřísluší posuzovat, toto má kompetenci řešit Policie České republiky.
V důsledku této situace jsem nucen propustit ve zkušební době uklízečku paní Tůzovou, Pokud se nepodaří
sehnat tyto prostředky jinde tak klub bude muset zvýšit vnitřní nájmy našim členům.
K BODU 7.
Nájemní smlouva – dokumentární film – předkládám.

K BODU 8.
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc září 2017, přehled hospodaření k měsíci září 2017 předkládám.

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

V Jihlavě dne 17.10.2017
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