Věc:

Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s.

Termín:

Čtvrtek 23.10.2014

1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva ředitele o činnosti klubu.
Rozhodnutí o nájmu pana Fursta ne umístnění automatu na kávu.
Rozhodnutí o nájmu pana Fursta ne umístnění automatu na nápoje a cukrovinky.
Žádost oddílu lukostřelby o revizi výpočtu úhrad za užívání sportoviště.
Přehled hospodaření k měsíci září 2014.

K BODU 1.
OPRAVA TOPENÍ NA HÁZENÉ.
Firma Líbal vzhledem k složitosti opravy nemohla garantovat ukončení opravy do začátku topného období,
proto realizace opravy byla odložena na červenec příštího roku. Objednaný materiál na opravu se uhradí a
uskladní v prostorách kotelny.
PRONÁJEM PROSTOR SK FESTIVALU DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ
Po dohodě s organizátory festivalu a uživateli prostor byly pronajaty tělocvičny juda, zápasu a sál stolního
tenisu, ve dnech 24.10 až 28.10, pro potřeby dokumentárního filmu.
PARKOVACÍ MÍSTA PŘED HALOU.
Před halou v Okružní ulici byly zřízeny nové plochy pro parkování, zbývá dodělat oplocení a naznačit šikmé
stání, předpoklad dokončení je do 14 dnů.
NOVÝ REŽIM NA HALE.
Od 1.10.2014 byly zrušeny návleky na hale, a chodby byly pokryty čistícími koberci. Nový režim zatím
funguje bez problémů a stížností.
URČENÍ SYSTÉMU VYLEPOVÁNÍ PLAKÁTŮ NA HALE V OKRUŽNÍ ULICI.
Jednotný polep na dveřích byl zadán firmě ARTIA DESIGN a byl projednán z nájemci. Momentálně
připomínkování návrhů. Ve spojovací chodbě k velké hale byla pověšena velká nástěnka pro účely vylepení
plakátků pro vlastní oddíly a naše nájemce tělocvičen.
KANALIZACE PŘES DVŮR NA HALE V OKRUŽNÍ ULICI
Od listopadu začne oprava městské kanalizace vedoucí mezi budovami haly v Okružní ulici. Bude to
znamenat zvláštní režim pro zásobování sauny, parkování plošin a hřiště pro školku. S nájemci bylo
projednáno.
DLUH ODDÍLŮ .
Dluh oddílu hokejbalu byl projednán z předsedou, místopředsedou a hospodářem oddílu, výbor oddílu se
sešel a udělal opatření k nápravě. Dluh oddílu kanoistiky byl projednán s předsedou, část dluhu byla
zaplacena 21.10., zbytek bude uhrazen dokonce měsíce listopadu.

K BODU 2.
Automat na kávu, který byl u vrátnice na hale v Okružní ulici byl firmou provozující tento automat odvezen
z důvodu nerentabilnosti. O místo projevil zájem pan Furst a chce tuto službu provozovat. Návrh nájemní
smlouvy předkládám.
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K BODU 3.
Provozovateli automatu na cukrovinky skončí nájemní smlouva k 31.10.2014. Pan Furst nabídl smíšený
automat, který bude nabízet širší sortiment zboží. Návrh smlouvy předkládám.

K BODU 4.
Nově fungující oddíl lukostřelby na svých prvních trénincích zjistil, že se z hlediska počtu lidí na tréninku
nevejdou do tělocvičny, také přibyly hodiny pro hendikepované sportovce, proto je nucen téměř zdvojnásobit
počet předpokládaných hodin. Tato skutečnost ovlivní parametry kalkulace, která počítala s jinými hodnotami
využitelnosti sportoviště. Nová kalkulace nákladů, při odcvičených 246 předpokládaných hodin za sezonu, je
303,-Kč/hod.
Oddíl lukostřelby, žádá o upravení směrnice dle nových hodnot využitelnosti.

K BODU 5.
Hospodaření k měsíci září předkládám.

.
Zapsal: Luboš Nožička Předseda SK Jihlava,o.s.
Jiří Procházka ředitel SK Jihlava

V Jihlavě dne 23.10.2014
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