Sportovní klub Jihlava, Okružní 2, Jihlava
Tel.+420 567 310 014
Věc:
Termín:

Program schůze Rady SK
středa 17.6.2010

1 Zpráva ředitele o činnosti klubu.
2 Projednání nájmů sportovišť – doladit konečné řešení výše nájmu.
3. Projednání návrhů oslav stoletého výročí klubu.
4. Projednání nutných oprav
5. Přehled hospodaření

K BODU 1.
JEDNÁNÍ S MAGISTRÁTEM MĚSTA O PODPOŘE .
Sportovní klub vypracoval na základě dotazu magistrátu přehled požadovaných ekonomických údajů a
předal ho na sportovní odbor magistrátu s žádostí ředitele o osobní projednání účast při projednání
tohoto bodu na sportovní komisi.
Žádost nebyla vyslyšena komise opět rozhodnutí odložila na příští zasedání sportovní komise.
7.6.2010 se konala schůze sportovní komise ředitel opět písemně žádal o osobní projednání, tentokrát
byl společně s paní Zezulkovou za Sokol Bedřichov přizván k jednání. Na jednání oba zástupci vysvětlili
členům komise složitou situaci klubů. Pan primátor coby předseda komise třikrát doporučil Sokolu
Bedřichov ať tuto situaci vyřeší prodejem fotbalového hřiště FC Vysočině a tento bod odložil na srpnovou
schůzi komise, aniž by umožnil komisi cokoli projednat.
ZALOŽENÍ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ MĚSTA JIHLAVY
14.6.2010 Bylo založeno Sdružení sportovních organizací města Jihlavy. Sdružení si zvolilo radu, která
sdružení bude zastupovat zejména jednat s představiteli města.
Za členy rady byli zvoleni: předseda rady Jiří Procházka (SK Jihlava), místopředseda Martin Zuzaňák
(Sokol Jihlava), členové rady Petr Ryška (JPK Axis), Martin Háj (BK Jihlava) Věra Podhorská
UKONČENÍ NÁJMU
Střední technická škola ukončila nájem tříd na hale SK z důvodů malého počtu přihlášených žáků.
POŽÁR STARÉ BUDOVY LODĚNIC
Z neděle na pondělí 14.5.2010 shořela další část staré budovy loděnic , budovy jsou v majetku města. SK
Jihlava nevznikla žádná škoda. Požár založil neznámí pachatel.
K BODU 2:
Valná hromada schválila variantu 1 čily plnou cenu rovnající se nákladu na jednu hodinu tělocvičny,
navrhuji tyto ceny zaokrouhlit. Dále je třeba určit systém rozdělování peněz z hospodářské činnosti.
K BODU 3:
Je třeba začít pracovat na přípravě 100 let klubu.
K BODU 4:
Opravy :
Oprava vodovodního potrubí v sauně.
Rekonstrukce topení v budově areálu házené.
Připojení na topení – Panda.
K BODU 5:
Břehled hospodaření za 1 kvartál předkládám.
V Jihlavě dne 17.6..2010
Pavel Fejt
předseda Rady SK Jihlava
ředitel SK Jihlava Jiří Procházka

