Věc:

Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s.

Termín:

Úterý. 2.9.2014

1. Zpráva ředitele o činnosti klubu.
2. Pronájem kanceláře oddílu judo.
3. Dokončení druhé etapy opravy topení budovy v areálu házené.
4. Přehled hospodaření k měsíci červenci 2014.
K BODU 1.
OPRAVA SILNICE PŘED HALOU
Na žádost SK město opravilo propadlou vozovku před halou v Okružní ulici.
NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA PŘED HALOU
Pro zajištění bezpečnosti dětí, které přebíhaly silnici před vchodem u haly, byly před vchod na vozovku dány
4 okrasné květináče zamezující parkování před vchodem. Toto nutné opatření zrušilo 2 parkovací místa a
zhoršilo již tak velice nepříznivou situaci s parkováním. Jednání z městem o vybudování nového parkoviště
bylo neúspěšné. V současné době probíhají úpravy, které by měly zlepšit situaci až o 12 parkovacích míst.
Úpravy provádíme na pozemcích SK vlastními silami za pomoci odsouzených, kteří si v SK odpracovávají
trest veřejně prospěšných prací.
PROGRAM OBSAZENOSTI SPORTOVIŠŤ
Na základě dohody byly jednotlivé hodiny rozděleny dle potřeb našich oddílů. Zbývající hodiny byly nabídnuty
k pronájmů dalším sportovním organizacím v Jihlavě.
DOTACE Z LOTERIJNÍCH PENĚZ
Byla zpracována žádost o dotaci z loterijních peněz a předána na magistrát. O dotaci se bude rozhodovat na
zářijovém zastupitelstvu.

K BODU 2.
Oddíl JUDO zažádal pronájem prostor bývalé vrátnice. Momentálně tento prostor využívá oddíl CPV a Trivis
kde mají skříně se sportovním materiálem. O prostory má zájem také oddíl florbalu, kterému stačí jedna skříň
na sport. materiál.
K BODU 3.
V minulém roce Rada SK rozhodla o opravě topení v budově areálu házené. Z důvodu nedostatku peněz
byla tato akce rozdělena na dvě etapy. První etapa (výměna kotle) byla provedena, zbývá dodělat regulaci a
částečně předělat potrubí. Doděláním druhé etapy se ještě zvýší úspora na odběru plynu na tento objekt.
K BODU 4.
Hospodaření k měsíci červenci předkládám.

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

V Jihlavě dne 2.9.2014
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