Sportovní klub Jihlava, Okružní 2, Jihlava
Tel.+420 567 310 014
Věc:

Program schůze Rady SK

Termín:

úterý 14.4.2009

1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva ředitele o činnosti klubu
Schválení nájmu zahrádek paní Janečkové a Misařové.
Nákup florbalových mantinelů
Výsledky hospodaření za měsíc březen2009
Příprava valné hromady.

K BODU 1.
Zpráva ředitele o činnosti klubu .
JEDNÁNÍ S MAGISTRÁTEM MĚSTA O PODPOŘE PROVOZU .
Na základě jednání s kluby v Jihlavě vlastnící sportovní zařízení, byl ředitelem SK Jihlava vypracován
návrh na doplnění koncepce sportu v Jihlavě. V pátek 27.2.2009 v 10 hod. se konala schůzka
s primátorem města za účasti zástupců klubů kde bylo dohodnuto projednání návrhu na sportovní
komisy. Sportovní komise projednala kladně tento návrh s tím, že z hlediska rozpočtu nelze v letošním
roce dotace poskytnout.
SPOLUPRÁCE S VŠ POLYTECHNICKOU NA VÝSTAVBĚ SPORTOVNÍ HALY.
Dne 9.4.2009 se konalo jednání s rektorem VŠ. \termín spolupráce byl s finančních důvodů odsunut na
neurčito. Další případné jednání bylo předběžně dohodnuto na konec roku.
VÝMĚNA POZEMKŮ.
S odborem správy majetku města byla dohodnuta směna bez finančního vyrovnání, což je pro sportovní
klub výhodnější. (Hodnota pozemků které nabízí město převyšuje hodnotu pozemků SK).
Na základě jednání město provede geometrické oddělení pozemků,
K BODU 2.
Na SK se obrátila s žádostí o nájem zahrádky č11 paní Ivana Janečková , Březinova 130, Jihlava a paní
Anna Misařová , Na Kopci 14, Jihlava o pronájem zahrádky č.16..

K BODU 3.
Potřebnost mantinelů na florbal byla prověřena a je nutné na soutěže mít nové mantinely. Bylo
jednáno s paní Urbanovou , předsedkyní oddílu florbalu o spolufinancování. Paní Urbanová,
vzhledem k tomu, že oddíl florbalu nedostal příspěvek od sponzora odmítla podílet se na
financování s oddílových peněz.
.
K BODU 4.
Přehled hospodaření za měsíc únor + výpis účtu předkládám.

Zpracoval :

Ludoví Múčka
předseda rady SK.

Jiří Procházka
ředitel SK

