Sportovní klub Jihlava, Okružní 2, Jihlava
Tel.+420 567 310 014
Věc:
Program schůze Rady SK
Termín: úterý 15.3. 2011
1 Zpráva ředitele o činnosti klubu.
2 Výstavba horolezecké stěny na hale.
3 Zastřešení tribuny na hřišti házené.
4 Plán oprav a investic na rok 2011.
5 Přehled hospodaření za únor 2011

K BODU 1.
INTERNET
Na stránkách klubu byly provedeny změny dle doporučení členů rady.
DOTACE „ SPORTOVIŠTĚ 2011“
Na tento grant byla vypracována ţádost. Z časových důvodů nebylo moţno zpracovat ţádost na
investice, protoţe povinná příloha k ţádosti je stavební povolení , které se nedalo v tak krátkém termínu
vyřídit. Byla zvolena náhradní varianta a to „Oprava a údrţba hokejbalového hřiště“ Ţádost byla podána
dne 15.3.2011.
Pronájem haly na akci „ SILNÍ BEZ NÁSILÍ“
Pořadatelé této akce se rozhodli uspořádat ji v prostorách Horáckého zimního stadionu.
K BODU 2:
Na SK se obrátil Karel Blaţek ze společnosti IS MONT spol. s.r.o. s projektem výstavby horolezecké
stěny v prostorách haly. Stěnu by postavil na vlastní náklady a SK by platil nájem za prostory. Popis
podmínek nájmu a parametrů stěny předkládám v příloze.
BODU 3:
Oddíl házené předloţil plánky na zastřešení tribuny. Tento návrh byl posouzen na stavební úřad a
vyţaduje stavební povolení. Předběţné náklady jsou cca. 60 000,- pokud si práci uděláme sami.
K BODU 4:
Jiţ schválená investice je nákup ţíněnky na karate v ceně 90 000,-Kč – 130 000,-Kč dle výběrového
řízení.

Hlavním úkolem letošního roku je oprava střechy na hale v Okružní ulici, která je v havarijním
stavu.
Dále je nutné v horizontu několika let zrekonstruovat vodovodní rozvody na hale, jsou ve velmi
špatném stavu a hrozí zde havarijní stav veškerých rozvodů. Momentálně probíhá zjišťování
předběžné ceny rekonstrukce. Jsou zde dvě varianty:
1. Rekonstrukci provádět po částech (každý rok obnovit úsek vodovodu dle finančních
prostředků)
2. Rekonstrukci provézt najednou za pomoci dotace ( dotace na údržbu MŠMT)
Také je nutné obnovit podlahové krytiny na chodbách, které jsou velice opotřebované.
K BODU 5:
Hospodaření za únor 2011 předkládám. Uzavření hospodaření minulého roku proběhne do konce tohoto
týdne.
V Jihlavě dne 15.3.2011

Pavel Fejt předseda Rady SK Jihlava
ředitel SK Jihlava Jiří Procházka

