Sportovní klub Jihlava, z.s.

Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.
Termín: úterý 23.10.2018 v 7,30 hod.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
Zpráva ředitele o činnosti klubu.
Projednání stížnosti na používání vuvuzel na hokejbalovém hřišti.
Seznámení Rady s konceptem nového projektu.
Přehled hospodaření k měsíci červenci 2018 .

K BODU 1.
Zápis předkládám.
K BODU 2.
KONTROLA DOTACí Z FINANČNÍHO ÚŘADU.
Kontrola byla zahájena dne 17.9.2018. Z hlediska velkého obsahu předkládaného materiálu je prováděna po
částech a ještě nějakou dobu potrvá.
ŽÁDOST O DATACI NA MAGISTRÁT MĚSTA JIHLAVY.
Žádost byla schválena ve výši 650 000,- Kč. To znamená , že můžeme začít pracovat na přidělení územního
souhlasu na stavbu nové haly. První kroky byly již započaty.
NOVÝ NÁJEMCE NA SOUNU
Dle rozhodnutí Rady z minulé schůze byla uzavřena smlouva s novým nájemcem sauny. Prostory byly
předány. V prostorách předávaných prostor byla provedena inventura,
ŽÁDOST O DOTACI MŠMT – MŮJ KLUB
Na žádosti se pracuje, byli vyzváni předsedové oddílů aby doložily potřebná data nutná k vyplnění žádosti.
Všechny oddíly, kterých se dotace týká tak učinily.
K BODU 3.
O víkendu 29 – 30.9. byla používána vuvuzela na zápase hokejbalu. Jedná se o jednoznačné porušení
nařízení Rady SK ze dne 29.6.2018. Oddíl hokejbalu s tímto nařízením byl seznámen a o zákazu věděl. Toto
jednání vygenerovalo další stížnost občanů přilehlého domu adresovanou klubu a Magistrátu města na
nepřiměřený hluk. Stížnost předkládám.
K BODU 4.
Na základě podnětu předsedy klubu, ředitel zpracoval návrh na projekt s pracovním názvem „POHYB PRO
VŠECHNY“. Jedná se projekt, který se zabývá komplexní nabídkou pohybových aktivit pro děti a mládež
Jihlavy. Projekt má návaznost na aktivní a závodní sport. Předkládám koncept projektu k diskusi.
K BODU 5.
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc září 2018, přehled hospodaření k měsíci září 2018 předkládám.

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

V Jihlavě dne 23.10.2018
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