Sportovní klub Jihlava, z.s.

Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.
Termín: úterý 21.11.2017 v 7,30 hod.
Program:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.
3. Schválení nájemní smlouvy s Automotive Lighting, s.r.o. na Halu v Okružní ulici
4. Žádost o dotaci na Den SKáčka.
5. Řešení dodržování smlouvy restaurace Panda.
6. Nájemní smlouva - Spolek neslyšících – klubovna volejbal.
7. Řešení třídění odpadu na hale v prostorách klubu.
8. Projednání budoucího případného přednostního práva na pronájem Lyžařského areálu Čeřínek.
9. Přehled hospodaření k měsíci říjnu 2017 .
10. Podnět Kontrolní komisi k prověření porušení rozhodnutí Rady o zákazu provozování
občerstvení při akcích pořádaných na hale.

K BODU 1.
Zápis předkládám.
K BODU 2.
ŽÁDOST O DOTACI.
V důsledku zrušení Programu IV. MŠMT a tím ztráty podpory na provozní náklady ve výši 300 000,- Kč. byla
dána žádost o podporu Města Jihlavy ve výši 210 000,- Kč. Žádost byla doporučena sportovní komisí a bude
rozhodována na prosincovém zastupitelstvu.
ZMĚNA WW STRÁNEK.
Na web klubu byla dodělána stránka pro náš nový oddíl veteránů, při té příležitosti se provedli úpravy, které
vedou k lepší přehlednosti webu.
PARKOVIŠTĚ U HALY.
Žádost klubu o řešení dopravní situace u haly v Okružní ulici a vybudování parkoviště byla posouzena a
doporučena dopravní komisí a dále ji bude posuzovat vedení města.
REALIZACE NOVÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY NA AREÁL ČEŘÍNEK
Lyžařský areál Čeřínek byl přebrán od dosavadního nájemce firmy Autonot a následně byl předán novému
nájemci firmě TECHSERVIS EU s.r.o. O předání byl vyhotoven předávací protokol a zároveň byla provedena
inventura.
PERSONÁLNÍ ZMĚNY.
Od 1.11.2017 byla přijata paní Flégrová jako pomocný pracovník při údržbě budov, její mzda bude plně
hrazena z operačního programu EU - Lidské zdroje a zaměstnanost.

K BODU 3.
Dne 1.12.2017 proběhne na hale SK v Okružní ulici společenský večer Automotive Lightingu – smlouvu o
pronájmu předkládám.
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K BODU 4.
Do konce měsíce listopadu je možnost zažádání o dotací – Sportuj s námi. Tato dotace lze použít na
podporu Dne Eskáčka. Je potřeba rozhodnou zda v jakém termínu se akce bude konat.

K BODU 5.
Kontrolou bylo zjištěno, že restaurace neplní podmínky smlouvy tím, že neposkytuje zázemí pro návštěvníky
haly v hodinách, které má určeny smlouvou.
K BODU 6.
Na uvolněné komerční prostory (bývalá klubovna volejbalu) v Ar. Volejbalu se podařilo získat
nájemce – nájemní smlouvu předkládám k dodatečnému schválení.
K BODU 7.
Na základě pohovoru s odbornou firmou je možno získat dotace na zařízení třídění odpadů ve sportovištích
klubu, dotaci vypisuje Kraj Vysočina zpravidla v jarních měsících.
K BODU 8.
Firma Autonot dala výpověď dohodou z nájmu Lyžařského areálu Čeřínek. Nájem převzal nynější nájemce
pan Zahrádka. Zařízení lyžařského vleku , které je majetkem Autonotu, nyní užívá v nájmu pan Zahrádka .
Firma Autonot by uvítala mít přednostní právo na nájem Čeřínku, v případě, že pan Zahrádka nájem
z jakýkoliv důvodů skončí. Je na rozhodnutí Rady, jestli vyjde bývalému dlouholetému nájemci vstříc.
K BODU 9.
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc říjen 2017, přehled hospodaření k měsíci říjen 2017 předkládám.

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

V Jihlavě dne 21.11.2017
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