Věc:

Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s.

Termín:

úterý. 21.1.2014

1. Zpráva ředitele o činnosti klubu
2. Dotace z loterijních peněz – zvolení si strategie v případě krize
3. Změna nájemní smlouvy paní Čížkové.
4. Schválení nájemní smlouvy na objekt Na stoupách.
5. Schválení kupní smlouvy na zařízení v objekt Na stoupách.
6. Schválení nájemní smlouvy na prostory bývalé posilovny v ar.volejbalu.
7. Revize povinností oddílů vyplývajících ze stanov.

K BODU 1.
PORUCHA VODOVODU.
Na minulé schůzi byla rada informována o havárii vodovodní přípojky na hale v Okružní ulici. Oprava byla
provedena, událost byla ohlášena na pojišťovnu. Pojišťovna se vyjádřila, že nelze poj. událost uhradit,
protože pojistka se na tyto případy nevztahuje.
Momentálně probíhá jednání o snížení platby za vodu s VAS. Bylo provedeno opatření a to, že vodoměr na
halu se bude zapisovat týdně, ne jak tomu bylo doposud měsíčně.
JEDNÁNÍ S NÁMĚSTKEM PRIMÁTORA PRO SPORT.
10.1.2014 ředitel SK jednal s náměstkem primátora s panem Chloupkem o rozpočtovaných prostředcích na
nepřímé dotace sportu. Byla projednána možnost navýšení prostředků na tento účel z rozpočtových rezerv
během roku. Současný stav by znamenal, že by nebylo možné vypsat výzvu na dlouhodobé dotace, což by
negativně ovlivnilo hospodaření všech našich oddílů.
UKONČENÍ NÁJMU JANY ZELENÉ
K 31.12.2013 byl ukončen nájem kanceláře ve správní budově na hale v Okružní ulici a to výpovědí ze strany
nájemníka.
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
V minulém týdnu byly vyúčtovány dotace na dlouhodobou činnost a dotace z loterií. Vyúčtování bylo
v termínu předáno na podatelnu magistrátu.

K BODU 2.
V prosinci minulého roku dostala rada informaci o začátku působnosti vyhlášky města o zákazu provozování
loterií a jiných podobných her. Sportovní klub je finančně závislý na daních vybraných státem z této činnosti,
proto nám od 1.1.2015 hrozí rapidní snížení dotace z loterií od města, které by mohlo způsobit platební
neschopnost klubu. Je potřeba určit si plán , pokud se takto stane, co bude klub dělat.
Některé možnosti jak tuto situaci řešit.
- Jednat z městem o revizi vyhlášky nebo o nahrazení loterijních peněz jiným zdrojem (jednání na toto
téma probíhaly celý minulí rok, zatím neúspěšně).
- Zvýšení vnitřních nájmů a ostatních nájmů nad úroveň režie. (zde se musí počítat, že zvýšení více
jak dvojnásobně povede k snížení využitelnosti, sportovci na to prostě nebudou mít.
- Připravit návrh na valnou hromadu na prodej majetku klubu. (situace se s tím pouze oddálí, ale klub
by získal čas na případné vyjednání podpory.
- Připravit návrh na bezúplatné předání klubu do majetku města.
- Připravit návrh na prodej klubu, buď jako celek nebo rozprodání po částech.
Řešení musíme nalézt do letošní valné hromady, situace se musí řešit předem, ne až bude klub v platební
neschopnosti a zatížen exekučním řízením.
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K BODU 3.
Paní Čížková již nevyužívá místnost vedle své provozovny a žádá o úpravu její stávající smlouvy. Návrh
předkládám.
K BODU 4.
Na místo pana Brosse projevil zájem o pronájem pan Martin Řanda – návrh nájemní smlouvy předkládám.
K BODU 5.
Pan Bross souhlasí s odprodejem zařízení objektu Na Stoupách – návrh kupní smlouvy předkládám.

K BODU 6.
Návrh nájemní smlouvy předkládám.

K BODU 7.
Navrhuji provézt revizi povinností oddílů vyplývajících ze stanov.

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

V Jihlavě dne 17.12.2013
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