Sportovní klub Jihlava,o.s, Okružní 2, Jihlava
Tel.+420 567 310 014

Věc:

Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s.

Termín: čtvrtek. 28.2.2013
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu
2. Projednání projektu opravy topení v budově Areálu házené.
3. Projednání nájemní smlouvy na pronájem místnosti č.11 (bývalá klubovna)
4. Úprava nájmu paní Auředníkové.
5. Projednání nájemní smlouvy na pronájem haly na turnaj MMA.
6. Zrušení oddílu Cvičení předškoláků.
7. Hospodaření za měsíc leden.
K BODU 1.
DOTACE MĚSTA JIHLAVY Z „LOTERIJNÍCH“ PENĚZ
Žádosti o dotace z loterií byly předány v termínu na magistrát. Žádosti bude projednávat sportovní
komise a rozhodovat bude zastupitelstvo města 16.4.2013
DOTACE MĚSTA JIHLAVY dlouhodobá činnost .
Žádosti oddílů byly zkontrolovány a předány v termínu na magistrát.

K BODU 2.
Z hlediska špatného a nehospodárného stavu topení v budově Areálu házené.byl přizván na schůzi
projektant Jaroslav Fiala který navrhne opravu stávajícího topení, která by zásadním způsobem snížila
odběr energií na tomto středisku.
K BODU 3.
Prostřednictvím realitní kanceláře M+M oslovil klub zájemce o pronájem bývalé klubovny (místnost č.11)
v budově haly v Okružní ulici. Návrh smlouvy vypracované realitní kanceláří a odsouhlasené zájemcem
panem Ďáskem předkládám.
K BODU 4.
Z hlediska neudržitelnost provozování kadeřnictví za současných nájemním podmínek, požádala paní
Auředníková o dočasné snížení nájmu, do doby kdy si najde společníka s kterým by si nájem rozdělila.
Navrhovaná výše nájmu včetně služeb je 4 500,- Kč měsíčně.
K BODU 5.
Na základě osobního jednání se rozhodl prezident asociace WFMC Czech Association k uspořádání
série 6-ti turnajů v Muay Thai a MMA, turnaje by měly být realizovány v do konce roku 2013. Smlouvu o
pronájmu haly na první turnaj předkládám.
K BODU 6.
Oddíl Cvičení předškoláků 2 roky nevykazuje žádného člena ani žádnou ekonomickou aktivitu. Zrušení
oddílu bylo projednáno s předsedkyní oddílu paní Smutnou, která souhlasí.
K BODU 7.
Přehled hospodaření za měsíc leden předkládám.
Zapsal: Jiří Procházka ředitel SK Jihlava
Pavel Fejt Předseda SK Jihlava,o.s.

V Jihlavě dne 28.2.2013

