Sportovní klub Jihlava, z.s.

Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.
Termín: úterý 22.8.2017
Program:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.
3. Projednání nové nájemní smlouvy na restauraci Panda.
4. Projednání smlouva o výpůjčce skateparku.
5. Projednání smluv o dodávce el. energie a plynu.
6. Projednání smlouvy o poskytnutí příspěvku.
7. Určení termínu schůze předsedů a hospodářů.
8. Určení termínu Dne SKáčka.
9. Projednání vnitřního nájmu tělocvičny lukostřelby.
10. Přehled hospodaření k měsíci červenci 2017 .
K BODU 1.
Zápis předkládám.

K BODU 2.
REŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED HALOU.
25.7.2017 ředitel klubu představil dopravní situaci u haly na schůzi výboru městské mobility. Koordinátorovi
Městské mobility Bc. Michalu Procházkovi byly předány materiály v listinné i elektronické podobě. Věc bude
projednávána na schůzi Komise pro dopravu v měsíci září.
ÚDRŽBA V AREÁLU HÁZENÉ.
V Areálu házené byla zvýšena ochranná síť u hřiště hokejbalu. Tak bylo sníženo nebezpečí poškození
protější fasády nebo zaparkovaných aut přelétnutým míčkem.
VÝPOVĚĎ NÁJMU UBYTOVNY V AREÁLU HÁZENÉ.
V důsledků opakujících se problémů s parkováním a nepříliš dobré komunikace s uživateli hokejbalového
hřiště. Byla podána výpověď nájmu ze strany nájemce.
Na základě jednání ředitele klubu byla výpověď zrušena a bylo dohodnuto parkování a vlastní vstup do
ubytovny. Dále byla naplánovaná schůzka s oddílem hokejbalu, kde se projedná způsob parkování vozidel u
areálu a základy komunikace, zejména s našimi partnery.
REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ HALY V OKRUŽNÍ ULICI.
Ředitel klubu zpracoval žádost na MŠMT o dotaci na rekonstrukci zázemí na hale. Jedná se o výměnu
vedení vody, ústředního topení, elekrtroinstalace a vzduchotechniky, Součástí rekonstrukce je také nové
vybudování sprch a WC.
Dále ředitel jednal o spolufinancování této akce s městem. Bylo provedeno jednání s náměstkyní primátora
pro sport Ing. Mayerovou, zpracována žádost do Rady města. Rada města žádost projednala a postoupila ji
na zasedání zastupitelstva, které se bude konat 26.9.2017.
Ředitel klubu zpracoval žádost do zastupitelstva a předal je na odbor Školství a sportu.
SOUSTŘEDĚNÍ NA HALE.
Na hale v Okružní ulici v měsíci srpnu probíhají soustředění. To naplňuje náš cíl vybudováním ubytovny a
zařízením kuchyně v restauraci Panda, zvýšit využitelnost haly v letních měsících.
ZMĚNA NÁZVU AREÁLU HÁZENÉ NA INTERNETU.
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Sportovní klub Jihlava, z.s.
Změna názvu byla zadána k předělání.

K BODU 3.
Na základě usnesení minulé schůze Rady SK, byla vyhotovena nová smlouva s nájemce Pandy panem
Furstem. Smlouva byla předána k přečtení nájemci. Na vlastní žádost byl nájemce pozván na schůzi
k projednání smlouvy. Nájemní smlouvu předkládám.
K BODU 4.
Oddíl skateboardingu požádal o zapůjčení hřiště v Areálu U Českého mlýna k pořádání závodů v měsíci září.
Smlouvu a bezplatné zápůjčce předkládám.
K BODU 5.
Na základě rozhodnutí minulé schůze předkládám smlouvy ke kontrole a podpisu.
K BODU 6.
Na základě veřejné podpory Kraje Vysočina obdržel klub příspěvek ve výši 76 700 Kč. Smlouvu předkládám.
Děkujeme Kraji Vysočina za podporu.

K BODU 7.
Je třeba naplánovat schůzi předsedů a hospodářů a seznámit je s výši vnitřních nájmů na sezonu 2017 –
2018.
K BODU 8.
Je třeba určit termín Dne ESkáčka, aby se mohly pozvat účastníci této akce a oddíly s tím počítaly.
K BODU 9.
Bylo jednáno s místopředsedou oddílu panem Gerhartem o výši vnitřního nájmu, zástupce oddílu se dostaví
k osobnímu jednání na dnešní schůzi Rady SK.
K BODU 10.
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc červenec 2017, přehled hospodaření k měsíci červenci 2017
předkládám.

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

V Jihlavě dne 22.8.2017
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