Sportovní klub Jihlava, z.s.
Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.
Termín: úterý 21.2.2017
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
Zpráva ředitele o činnosti klubu.
Projednání směrnice – Mzdový předpis.
Projednání založení veřejné sbírky na revitalizaci a výstavbu sportovní haly.
Přehled hospodaření k měsíci lednu 2017.

K BODU 1.
Zápis předkládám.

K BODU 2.
DOTACE
V měsíci lednu byly vyúčtovány dotace z minulého roku: dotace na provoz, dlouhodobou činnost a povrch
hokejbalového hřiště – město Jihlava, program VIII. – MŠMT a sportoviště – Kraj Vysočina.
Dále byla zpracována a podána žádost na Magistrát města Jihlavy o dotaci na provoz na letošní rok.
PROJEKT CENTRA ZDRAVÍ NA LODĚNICÍCH.
Probíhá jednání s panem Vítem Zemanem (koordinátorem projektu firmy SUR LIE a.s.). Předběžný časový
plán projektu počítá nejprve postavit naše vodácké zázemí, přestěhovat nás do nového a upravit stávající
prostory k potřebám prozatímního fungování pro potřeby investora a v příštím roce po dokončení stavebního
řízení postavit Centrum zdraví. V měsíci únoru by se mělo projekčně pracovat na konkrétní podobě našeho
vodáckého zázemí.
HAVÁRIE KOTLE V SAUNĚ.
V minulém týdnu vypověděl svoje služby jeden kotel potírny v sauně. Kotle v sauně jsou původní z roku
1983, ale mají dobré specifické vlastnosti, což saunu kvalitativně odlišuje od jiných saun v Jihlavě. Podařilo
se sehnat firmu, která vyrobila topné těleso do kotle. Tím byl kotel prakticky zgenerálkován , za zlomek
nákladů, které by stálo nové topení do sauny.
MARKETINKOVÁ PODPORA JARNÍHO A LETNÍHO VYUŽITÍ HALY.
Vedení klubu se rozhodlo podpořit letní využití haly, zejména využití badmintonových hřišť ve velké hale
v Okružní ulici. Bylo vyrobeno 50 poukazů na volnou hodinu badmintonu na hale. Poukazy budou darovány
do tomboly na maturitní ples jihlavského Gymnasia a přátelům a příznivcům klubu. Poukazy jsou
zalaminovány a chráněny před okopírováním.
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Sportovní klub Jihlava, z.s.
K BODU 3.
Od letošního roku byla zvýšena minimální mzda. Na tuto skutečnost musíme reagovat změnou směrnice
upravující platy, tak abychom vyhověli zákonu. Směrnici předkládám k projednání.

K BODU 4.
Na minulé schůzi rada řešila jakým způsobem podpořit financování revitalizace klubu a výstavbu nové haly.
Jedna z možností je založit veřejnou sbírku. Je jasné, že takový objem prostředků nelze stoprocentně řešit
sbírkou ba naopak, sbírka bude představovat marginální částku z objemu investice. Financování bude
především záležet na dotacích a příspěvků partnerů, ale to neznamená, že nemůžeme projevit iniciativu a
dát možnost našim členům a lidem a firmám náš společný projekt finančně podpořit byť i malou částkou.
Když se podíváme do naší historie své první hřiště si klub koupil také za peníze, které si doslova po korunách
vybral ve sbírce a nebyla to tenkrát malá částka. Podmínky veřejné sbírky předkládám.

K BODU 5.
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc lednu 2017 a přehled hospodaření k měsíci leden 2016 předkládám.

Zapsal: Luboš Nožička předseda SK Jihlava,z.s.
Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,z.s.

V Jihlavě dne 21.2.2017
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