Sportovní klub Jihlava, z.s.
Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.
Termín: úterý 25.10.2016
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
Zpráva ředitele o činnosti klubu.
Řešení povrchu hřiště házené .
Přehled hospodaření k měsíci září 2016.

K BODU 1.
Zápis předkládám.
K BODU 2.
POVRCH HOKEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ,
Smlouva o dílo na zhotovení povrchu hokejbalového hřiště byla podepsána. Do konce listopadu by mělo být
dílo hotové. Po dohodě s magistrátem budou hřiště a mantinely opatřeny logem města dle návrhu magistrátu.
SPOLUPRÁCE S FESTIVALEM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU V JIHLAVĚ.
Sportovní klub ve dnech 25.10 až 30.10. poskytne pronájmy tělocvičen juda, zápasu, lukostřelby a stolního
tenisu pro potřeby festivalu.
PROJEKT „CENTRUM ZDRAVÍ“ NA LODĚNICÍCH.
Investor, firma SUR LIE se dohodla s městem o formulaci nájemní smlouvy na pozemek. Před podpisem je
nutno tuto smlouvu schválit zastupitelstvem města. Projednání smlouvy je v programu listopadového
zastupitelstva. V tomto projektu je třeba se obrnit trpělivostí.
SPORTOVNÍ DEN ESKÁČKA.
Na základě schůzky realizačního týmu byl určen termín akce na 11.11.2016 a probíhají přípravy. Byl
připraven plakát této akce a probíhá schvalování grafického návrhu plakátků na jednotlivé oddíly. 18.10.2016
se konala schůzka předsedy a ředitele klubu s vedoucím odboru školství, kultury a sportu Tomášem
Koukalem. Pan Koukal podpoří naši iniciativu a doporučí ji ředitelům jihlavských škol.
K BODU 3.
Za posledních deštivých dnů se na povrchu házenkářského hřiště utvořil povlak z mokrého prachu (bahýnko)
který značně klouže. Hřiště je na hranici nebo téměř za hranicí hratelnosti.

K BODU 5.
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc září 2016 a přehled hospodaření k měsíci září 2016 předkládám.

Zapsal: Luboš Nožička předseda SK Jihlava,z.s.
Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,z.s.

V Jihlavě dne 25.10.2016
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