Sportovní klub Jihlava, z.s.
Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.

Termín: čtvrtek 27.4.2017
Program:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.
3. Určení letní slevy velké tělocvičny na hale SK Jihlava.
4. Projednání návrhu vodáckého zázemí na loděnicích od firmy SUR LIE.
5. Určení termínu Valné hromady a schůze předsedů.
6. Naplánování druhého ročníku Dne SKáčka.
7. Naplánování neformálního setkání trenérů a předsedů klubu.
8. Schválení smlouvy o hmotném břemenu na kanalizaci na pozemku SK Jihlava mezi budovami haly
v Okružní Ulici. .
9. Schválení smlouvy o pronájmu haly na produkci laserové show s firmou Michal Thürich.
10. Přehled hospodaření k měsíci březnu 2017 .

K BODU 1.
Zápis předkládám.
K BODU 2.
DOTACE
Žádost o dotaci MŠMT na investice (částečná revitalizace zázemí haly v Okružní ulici) nebyla vybrána.
Žádost o dotaci MŠMT program VIII. je ministerstvem zkontrolována a je formálně v pořádku. Nyní se musí
počkat na zkontrolování všech žádostí a poté půjdou žádosti před komisy, která určí výši dotace.
Žádost o dotaci města na provoz byla schválena zastupitelstvem a v pondělí 24.4.2017 byla podepsána
smlouva na dotaci ve výši 986 400,- Kč.
Na základě okolnosti- zvýšení minimálního platu, bylo zažádáno o navýšení dotací z Evropského fondu
zaměstnanosti. Žádosti bylo vyhověno, dotace byla zvýšena o 2 000,- Kč měsíčně.
PROJEKT CENTRA ZDRAVÍ NA LODĚNICÍCH.
Ve středu 5.4.2017 od 9,00 hod do 12,00 hod, v kanceláři ředitele klubu se konala schůzka s projektovým
manažerem firmu Sur Lie Ing Veselým. Schůzky se zúčastnili kromě ředitele a předsedy klubu také zástupci
vodáckého oddílu pan Vitásek a zástupce oddílu skateboardinku panem Markem. Dále byl k jednání přizván
zástupce klubu Elitavers pan Kuchyňa, který se zúčastnil prostřední části jednání a nabídl zde svůj projekt.
Program jednání:
9,00 hod – 10,00 hod : Projednání projektu vodáckého zázemí.
10,00 hod – 11,00 hod: Projektové návrhy pro sportovní využití do projektu Sur Lie – vodácký oddíl, oddíl
florbalu, oddíl skateboardingu, spolek Elitavers akademy
11,00 hod – 12,00 hod: Představení projektu Skateparku.
ČIŠTĚNÍ UMĚLÉHO TRÁVNÍKU NA HÁZENÉ
Umělý trávník byl vyčištěn a nově zapískován. Práci prováděla firma Bílý za pomoci odsouzených, kteří v
klubu dělají v rámci rozsudku veřejně – prospěšné práce. Odborné zapískování a finálovou úpravu provedla
firma FM – Credit s.r.o. O spolupráci na údržbě byl požádán oddíl házené, brigádnickou činnost se ale
nepodařilo zorganizovat, přestože práce probíhaly 14 dní.
ÚDRŽBA VOLEJBALOVÝCH KURTŮ V AREÁLU VOLEJBALU.
Na kurty bylo zakoupeno 5 tun antuky. Členové oddílu a přátelé volejbalu brigádně zajistily rozvoz antuky po
kurtech a úpravu povrchu kurtů. Konečné zaválcování bylo provedeno v rámci veřejně prospěšných prací.
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K BODU 3.
Z hlediska lepší využitelnosti haly v letním období navrhuji snížit nájemné na hale na letní období od 1.5.2017
do 31.8.2017 na 360 Kč,- za hodinu.

K BODU 4.
Na základě jednání, které se konalo 5.4.2017 doručila firma SUR LIE předběžný návrh dle dohodnutých
požadavků. Návrh byl konzultován s předsedy oddílů vodáků a skateboardinku panem Vitáskema a Markem.
Návrh odpovídá našim požadavků co se týče objemu stavby a zástupci oddílů s ním souhlasí. Další detaily
(úpravy příček, umístnění oken a dveří …) se musí doladit při tvorbě dokumentace na stavební povolení.
Plánek stavby předkládám.
K BODU 5.
Je třeba určit termín a program valné hromady a termín schůze předsedů.
K BODU 6.
Na letošní rok jsme zažádali o dotaci na pořádání druhého ročníku Dne SKáčka. Je potřeba začít plánovat
zda a kdy tuto akci realizujeme. Žádosti o dotaci nám JUS vyhověla, přesná výše dotace bude ještě
upřesněna podle celkové dotace, kterou poskytne MŠMT.
K BODU 7.
V minulém roce jsme realizovali neformální setkání předsedů a trenérů klubu. Akce dopadla dobře a všem se
líbila. Dávám podnět Radě, zda a kdy tuto akci realizovat.
K BODU 8.
Na základě smlouvy o smlouvě budoucí nám Majetkový odbor Města Jihlavy poslal návrh smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě. Jedná se o hmotné břemeno na kanalizaci, kterou město dokončilo v loňském
roce na našem pozemku mezi budovami haly v Okružní ulici. Návrh smlouvy předkládám.
K BODU 9.
Návrh smlouvy o pronájmu haly na produkci laserové show s firmou Michal Thürich předkládám.
K BODU 10.
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc březen 2017, přehled hospodaření k měsíci březnu 2017 překládám.

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

V Jihlavě dne 27.4.2017
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