Věc:

Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s.

Termín:

Čtvrtek 27.11.2014

1.
2.
3.
4.

Zpráva ředitele o činnosti klubu.
Výměna vodovodní přípojky na halu v Okružní ulici.
Žádost oddílu lukostřelby o revizi výpočtu úhrad za užívání sportoviště.
Přehled hospodaření k měsíci říjnu 2014.

K BODU 1.
VÝMĚNA MĚSTSKÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ NA HALE V OKRUŽNÍ ULICI
Práce začaly přeložkou vodovodu. Předpoklad pro dokončení stavby je duben 2015.
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE MŠMT.
Dne 25.11.2014 bylo předáno vyúčtování dotace MŠMT na ČUS, dotace byla využita na pokrytí části nákladů
na el. energii a vodné.
ZÁBAVNÍ VEČER PRO AUTOMOTIVE LIGHTING.
V sobotu 6.12.2014 proběhne zábavný večer s produkcí skupiny CHinasky na hale v Okružní ulici. Večer je
určen pro zaměstnance Automotive- lichting.
KONTROLA HYGIENY
Na hale v Okružní ulici byla provedena kontrola závadnosti teplé vody. Odebrané vzorky vyšly bez závad.
KONTROLA ČERPÁNÍ DOTACÍ Z ÚP
Dne 26.11.2014 byla ze strany Pracovního úřadu provedena kontrola čerpání dotací z fondu zaměstnanosti.
Kontrola dopadla, bez závad.
K BODU 2.
V rámci výměny kanalizace nám bude provedena přeložka vodovodní přípojky. Tato investiční akce města
počítá s přeložkou 63 m potrubí mezi budovami sportovní haly. Zbývající část naší přípojky cca 30m, která
není zasažena stavbou by zůstala ve starém provedení (litina) a nové polietilénové vedení by se k ní
připojilo. Vzhledem ke stáří přípojky, hrozí na tomto vedení porucha, jako tomu bylo v loňském roce.
Dávám ke zvážení, zdali by nebylo vhodné vyměnit vodovodní přípojku v celé délce a úsek, který nelze hradit
z projektu města zafinancovat z vlastních zdrojů.
K BODU 3.
Nově fungující oddíl lukostřelby na svých prvních trénincích zjistil, že se z hlediska počtu lidí na tréninku
nevejdou do tělocvičny, také přibyly hodiny pro hendikepované sportovce, proto je nucen téměř zdvojnásobit
počet předpokládaných hodin. Tato skutečnost ovlivní parametry kalkulace, která počítala s jinými hodnotami
využitelnosti sportoviště. Nová kalkulace nákladů, při odcvičených 192 předpokládaných hodin za sezonu, je
380,-Kč/hod.
Oddíl lukostřelby, žádá o upravení směrnice dle nových hodnot využitelnosti.
K BODU 4.
Hospodaření k měsíci říjnu předkládám.

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

V Jihlavě dne 27.11.2014
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