Sportovní klub Jihlava, Okružní 2, Jihlava
Tel.+420 567 310 014
Věc:
Program schůze Rady SK
Termín: úterý. 26.1.2012
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu.
2. Žádost o převod prostředků z investičního účtu.
3. Zpráva o hospodaření klubu za měsíc prosinec

.

K BODU 1.

DOTACE MĚSTA
Dotaci na obnovu poškozených fasád sprejery ve výši 22 386,- Kč Zastupitelstvo města schválilo.
Fasády jsou opravené, Dotace je vyúčtována.
PERSONÁLNÍ ZMĚNY.
Od 1.12.2011 byl přijat do pracovního poměru pan Jiří Bruna na údržbu areálu házené. Na částečné
hrazení mzdy pana Bruny byla vyřízena dotace od Pracovního úřadu Jihlava.
DOTACE KRAJE VYSOČINA
Dotace Kraje Vysočina ve výši 20 000,- na údržbu hokejbalového hřiště byla vyúčtována.
NOVÝ SPONZOR SPORTOVNÍHO KLUBU.
S firmou STRAKA BARVY byla dohodnutá spolupráce v podobě bezplatného poskytnutí projektu disajnu
v objektech Sportovního klubu, poskytnutí slev na sortiment prodejen Starka barvy a na rok 2012 bylo
dohodnuto poskytnutí reklamní plochy na hale nájem bude činit 20 000,- ročně.
SCHŮZE SPORTOVNÍ KOMISE MĚSTA JIHLAVY.
Sportovní komise města Jihlavy byla pozvána Sportovním klubem Jihlava k uskutečnění schůze na hale
SK s prohlídkou haly. Současně bude komise jednat s členy výboru Sdružení sportovních organizací
města Jihlavy o vzájemné spolupráci. Schůze se uskuteční 1.2.2012.
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Před vánoci bylo provedeno naledování plochy hokejbalového hřiště přibližně do 5 cm. Vlivem teplého
počasí tento led roztál a plánované bruslení , ač příprava stála velké úsilí, se nemohlo konat. Byly
zakoupeny vyřazené gumové dopravníkové pásy na ošetření pohybu v bruslích v šatně a z budovy
k ledové ploše. Personálně je z velké části ledování zajištěno ve spolupráci s Probační a mediační
službou, výkonem veřejně prospěšných prací.
Dnes je naledováno cca 3 cm, předpoklad začátku veřejného bruslení je v neděli 29.1.2012 v 9,00 hod.
Akci mediálně podporuje Rádio Vysočina a Jihlavské listy.

K BODU 2:
Žádám o převod prostředků ve výši ………. z investičního účtu na provozní účet klubu.
K BODU 3:
Zprávu o hospodaření, včetně kopií výpisů předkládám.

V Jihlavě dne 26.1..2012
Pavel Fejt předseda Rady SK Jihlava
Jiří Procházka ředitel SK Jihlava

