Věc:

Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s.

Termín: čtvrtek. 24.7.2014
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu
2. Předběžné určení nájmů a úhrad za užívání sportovišť dle předběžné kalkulace nákladů.
3. Řešení položení podlahy v posilovně a její další využití.
4. Zápočet investice do opravy WC v restauraci Panda
5. Přehled hospodaření k měsíci červnu 2014.
K BODU 1.
Veřejně prospěšné práce.
Za pomoci odsouzených na veřejně prospěšné práce byla bez nákladů na jakoukoli práci provedena stavba
skladu pro uskladnění ringu, opravena betonová podlaha v posilovně, netřena střecha budovy v areálu
volejbalu.
Jednání s Radou města Jihlavy.
20.3.2014 se uskutečnilo jednání na chůzi Rady města Jihlavy ve složení Jiří Procházka , Vítězslav Holub,
Bedřich Štěrban a Zdeněk Tulis. Zástupci sportovců zde vyjádřili obavy s budoucího financování sportu po
snížení příjmů města v důsledku zrušení výherních automatů v Jihlavě. Po diskusi byl vydán závěr, že bude
navrženo memorandum ve kterém bude citováno, že financování sportu ze strany města bude zachováno na
úrovni roku 2013. O memorandum musí jednat zastupitelstvo města.
Prostřednictvím Vítězslava Holuba a Bedřich Štěrbana byl primátorovi Ing. Jaroslavu Vymazalovi a
náměstkovi primátora PaedDr. Ing. Rudolfu Chloupkovi doručen návrh memoranda.
Do dnešního dne nabyla ze strany města žádná odezva, na zastupitelstvu návrh memoranda nebyl zařazen
do programu. Na základě iniciativy ředitele SK byla svolána schůzka zástupců sportu n a 24.7.2014 kde se
bude řešit další postup, jak získat oficiální vyjádření ze strany představitelů města.

K BODU 2.
Na základě předložených kalkulací nákladů jednotlivých sportovišť je potřeba radou určit výše jednotlivých
nájmů a cenu za užívání sportovišť. Tyto kalkulace budou předběžné, konečná kalkulace se provede na
základě skutečných nákladů ze sezonu v měsíci září a platby se případně upraví.
K BODU 3.
V posilovně byla opravena betonová podlahy je třeba rozhodnout, jaký finální povrch se udělá, případně jestli
se vyplatí investovat do posilovny, která je velmi málo využitá, nebo najít jiné využití tohoto prostoru.
K BODU 4
Z důvodu opoždění platby nájmu za Pandu navrhuji jako vstřícný krok započtení 16.000,- z investičního
dluhu za opravy WC
K BODU 5.
Hospodaření k měsíci červnu předkládám.
.
Zapsal: Luboš Nožička Předseda SK Jihlava,o.s.
Jiří Procházka ředitel SK Jihlava

V Jihlavě dne 24.7.2014
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