Sportovní klub Jihlava, Okružní 2, Jihlava
Tel.+420 567 310 014
Věc:
Termín:
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program schůze Rady SK
úterý 21.7.2009

Zpráva ředitele o činnosti klubu
Projednání nedovoleného pronájmu haly panem Sychrou z oddílu florbalu.
Výběr dodavatele mantinelů na florbal.
Projednání a schválení nájemní smlouvy s panem Lenhartem na nájem stánku v ar. Házené.
Projednání dalšího působení oddílu sportovního tance v SK Jihlava.
Projednání potřebnosti právních sluţeb JUDr. Ševčíka.
Výsledky hospodaření za měsíc červen 2009

K BODU 1.
Zpráva ředitele o činnosti klubu .
DAŇOVÁ KONTROLA FINANČNÍHO ÚŘADU.
Dne 3,6, byla zahájena kontrola FÚ , kontrola je zaměřena zejména na daně z příjmů fyzických osob
odvedené v roce 2007 a 2008.
Kontrola byla uzavřena bez větších závad, Protokol předkládám.
ZADÁNÍ ZHOTOVENÍ NÁPISU SPORTOVNÍ KLUB NAD VCHOD DO HALY A NÁTĚR STĚNY SE
SPORTOVNÍMI MOTIVY.
Malba na stěně haly a nápis označení klubu byl proveden.
ZMĚNA ÚČELOVOSTI HALY.
Dne 9.7. byl vydán stavebním úřadem kolaudační souhlas, kterým byl změněn účel sportovní haly na
víceúčelový sportovní a společenský sál. Informace o změně účelovosti byly předány tisku. ( Jihlavské
listy, Vysočina, Sedmička)
OPRAVA HOKEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ.
V důsledku sesedání a neodborné opravy povrchu asfaltové plochy na hřišti hokejbalu se stala část
povrchu (30 m2 ) nebezpečná pro hráče. Tato oprava se uţ 2 roky odkládá a letos, protoţe stav se
neustále zhoršuje, je uţ nutné ji udělat.
Byly osloveny 3 firmy. Eurovia (………, Kč), Silstap (nepředloţil nabídku), Colas CZ, a.s.(……,- Kč) .
Byla vybrána firma Colas, jako nejniţší nabídce. Oprava bude provedena do poloviny měsíce srpna.
PROVÁDĚNÍ DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI.
Byla sepsána smlouva o dobrovolné činnosti s panem Jiřím Bartošem. Jedná se o práci pro Sportovní
klub Jihlava ve výši 30 hod. měsíčně bez nároku na odměnu. Po odpracování hodin pan Bartoš obdrţí
potvrzení o odpracovaných hodinách pro Sociální odbor magistrátu.

K BODU 2.
Druţstvo muţů florbalu bylo v roce 2005 vyloučeno výborem oddílu ze Sportovního klubu
Jihlava z důvodů váţných nesrovnalostí v hospodaření druţstva muţů. V roce 2008 se k nám
muţi znovu vrátili. Nyní bylo náhodně zjištěno,ţe druţstvo muţů dále pronajalo velkou halu SK
Polytechnice dne 16.4.2009 za…..,- Kč. (kopii dokladu předkládám) Doklad podepsal pan
Sychra. Ţádám o projednání tohoto závaţného porušení pravidel SK Jihlava.

K BODU 3.
Dodavatelé mantinelů na florbal. (Cena je včetně DPH)
Spinflo s.r.o.

…………………………………..Sklo – laminátové
Plastové (Uher)

……….(bílé)
………,- Kč (bílé)
………,-Kč (černé)

RSA Aktive IFF ………………………………… Plastové

………..,- Kč

Rosko Sport s.r.o. …………………………….. Plastové

…………,-Kč (bílé)
……….,-Kč (černé)

Uher Compeny ………………………………… Plastové

………..,- Kč (bílé)
……….,-Kč (černé)

K BODU 4.
Pan Vlček jako nájemce stánku na házené se dohodl s Jaroslavem Lenhartem na přenechání
nájmu stánku. Předkládám návrh nájemní smlouvy. Smlouva by měla platit od 1.8.09.
K BODU 5.

Oddíl sportovního tance má 4 členy jiţ 2 roky nevyvíjí ţádnou činnost ani neprobíhají
tréninky. Téţ nebyly zaplaceny za rok 2007,2008 ţádné členské příspěvky, coţ se
neslučuje s podmínkami členství v SK Jihlava. Navrhuji tuto situaci projednat.
K BODU 6.

Z důvodu úspory prostředků navrhuji zváţit změnu smlouvy o právním zastoupení
JUDr. Ševčíka z paušální platby na platbu za úkon.
K BODU 8.

Výsledky hospodaření za měsíc květen předkládám v příloze.

Zpracoval :

Pavel Fejt
předseda rady SK.

Jiří Procházka
ředitel SK

