Sportovní klub Jihlava,o.s, Okružní 2, Jihlava
Tel.+420 567 310 014

Věc:

Program schůze Rady SK

Termín: úterý. 20.9.2012
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu.
2. Žádost klubu Rojin Lijang o členství v SK Jihlava
3. Změna pronájmu restaurace Panda
4. Určení nájmů sportovišť
5. Hospodaření za měsíc červenec..
K BODU 1.
DOTACE MĚSTA.
5.9.2012 byla zpracována žádost o dotaci na provoz a údržbu na MŠMT a odevzdána na regionální
pracoviště ČSTV..
NOVÝ ZAMĚSTNANEC
Od 20.9.2012 byl přijat nový zaměstnanec na místo vrátného pan Pavel Jelínek, jeho plat bude částečně
dotován s dotace ÚP.
REZERVNÍ ÚČET.
Účet v Raiffeisen bance byl zrušen, prostředky z rezervního účtu byly převedeny na spořící účet zřízený
u stávajícího provozního účtu v KB.
K BODU 2.
Na vedení klubu se obrátil André Rožnovják s žádostí o členství v našem klubu. Rojin Lijang cvičí
v našich prostorech přes 20 let, má cca 40 členů.
K BODU 3.
Pan Vlček nesplnil podmínky splátkového kalendáře. Navrhuji ukončení nájemní smlouvy. S panem
Vlčkem bylo jednáno o vzájemném vyrovnání v případě ukončení smlouvy. Vyrovnání by proběhlo
složením jednorázové hotovosti panem Vlčkem a započítáním nákladů na investice, které prokazatelně
vložil do našeho zařízení, tato částka by byla snížena o amortizaci.. Seznam investic s přiloženými
fakturami předkládám
V případě ukončení nájemní smlouvy, by převzal nájem restaurace pan David Fúrst – návrh nájemní
smlouvy předkládám.
K BODU 4.
K 31.8.2012 byl jako každý rok vypočítán náklad na 1 hodinu na každou tělocvičnu. Vlivem zvýšení
nákladů a snížením využitelnosti se některé hodnoty zvýšily. V návaznosti na náklady sportovišť je nutné
určit výši vnitřních nájmů pro jednotlivé oddíly.
Na základě skutečnosti, že rezervy které klub měl z prodeje zimního stadionu byly vyčerpány nemůže si
klub dovolit dotovat z hospodářské činnosti v takové míře (50%) vnitřní nájmy.(V minulé sezoně bylo
oddílům vyplaceno 610 435 Kč). Navrhuji snížit tuto dotaci z hospodářské činnosti. V příloze předkládám
2 varianty snížení dotace na 40% nebo 45%.
Tabulky výpočtu nákladu též předkládám.

K BODU 8 .
Přehled hospodaření, výpisy s BÚ a pokladny předkládám.

Pavel Fejt předseda Rady SK Jihlava
Jiří Procházka ředitel SK Jihlava

V Jihlavě dne 20.9. 2012

