Sportovní klub Jihlava, Okružní 2, Jihlava
Tel.+420 567 310 014
Věc:
Termín:

Program schůze Rady SK
středa 4.5.2011

1 Zpráva ředitele o činnosti klubu.
2 Výstavba horolezecké stěny na hale.
3 Plán oprav a investic na rok 2011.
4 Schválení hospodářského výsledku klubu za rok 2010.
5 Naplánování termínu schůze hospodářů a předsedů oddílů.
6 Příprava VH.
7 Přehled hospodaření za březen 2011

K BODU 1.
OPRAVA STŘECHY:
Od poloviny dubna probíhají práce na opravě střechy sportovní haly, práce jsou dělány svépomocí. Práci
provádí pan Skoumal, který absolvoval odborné školení , pan Záboj, který pracuje na smlouvu v hodinové
sazbě a pan Bláha, který využil možnosti odpracovat si u SK Jihlava alternativní trest. Všichni již mají
zkušenosti a praxi s tímto druhem oprav..Stavební dozor provádí Ing. Nechvátal s firmy Vedag.
Všichni pracovníci absolvovali speciální školení bezpečnosti práce, které jim provedla v rámci
dlouhodobé smlouvy firma Milan Škarid.. Práce řídí a každodenní kontrolu kvality provádí ředitel SK.
Střecha je rozdělena atikou na 2 plochy, větší plocha (4/5 střechy) je pokryta první vrstvou pláště střechy,
nyní je potřeba v některých částech nadezdít atika a přivařit vrchní lepenku s posypem. Po dokončení se
bude dělat menší část, předpokládaný konec opravy je do konce měsíce května.
ZASTŘEŠENÍ TRIBUNY NÁRODNÍ HÁZENÉ.
Tato stavba vyžaduje vyřízení územního souhlasu a stavebního povolení. Projekt předpřipravil
bezúplatně pan Ing. Kníže, statický posudek vypracoval bezúplatně pan Ing. Doležal. Chybí ještě
posudek z hlediska požární ochrany. Dokumenty a projekt zkompletuje k žádosti na stavební úřad Ing.
Fialová.
K BODU 2:
Pan Blažek ze společnosti Unist byl seznámen se stanoviskem Rady SK Jihlava na jeho žádost o
vybudování horolezecké stěny na hale SK.Dostaví se k osobnímu jednání s radou aby upřesnil některé
body své žádosti a zodpověděl dotazy členů rady.
BODU 3:
PLÁN OPRAV A INVESTIC NA 2011.
1) Oprava havarijního stavu střechy na hale Okružní 2 – cena dodavatelky 483 000,-, Kč
cena svépomocí cca 300 000,- Kč
- (Již schváleno)
.
2) Nákup karatistické žíněnky – 90 000- 130 000,-Kč dle poptávkového řízení – (Již schváleno)
3) Zastřešení tribuny na házené – cca 55 000,- Kč (stavba svépomocí – členové odd. házené)
4) Oprava hokejbalového hřiště - 51 896,- Kč (20 000,- Kč hrazeno z dotace Kraje, 16 000,- Kč
oddíl hokejbalu , 15 896,- doplaceno na náklady střediska AH)
5) Nákup nového čerpadla na topení v budově Areálu házené - cca 25 000,- Kč
6) Výměna vodovodního potrubí (téměř v havarijním stavu) - cca 500 000,- Kč (navrhuji během
června zpracovat žádost na MŠMT do Programu IV a zažádat o dotaci na příští rok)

K BODU 4:
Hospodářský výsledek SK Jihlava za rok 2010 včetně odpisů je -1 797 038,8 Kč.
Přehled hospodaření a Výkaz nákladů a příjmů za rok 2010 přikládám.
K BODU 5:
Schůzi hospodářů a předsedů navrhuji na úterý 10.5.2011 v 17 hod .
K BODU 6:
Datum VH navrhuji v úterý 31.5.2011.v 17.00 hod.
K BODU 7 :
Hospodaření za měsíc březen předkládám.

V Jihlavě dne 4.5.2011

Pavel Fejt předseda Rady SK Jihlava
ředitel SK Jihlava Jiří Procházka

