Sportovní klub Jihlava, z.s.
Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.
Termín: úterý 27.6.2017
Program:
1. Volba předsedy a místopředsedy klubu.
2. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
3. Zpráva ředitele o činnosti klubu.
4. Posouzení systému rozdělení dotací z Programu VIII. a dlouhodobé činnosti.
5. Rozhodnutí o vrácení dotace za výtoč v restauraci Panda, pivovaru Staropramen.
6. Výběr nového dodavatele energií.
7. Posouzení žádosti na pololetní odměny zaměstnanců.
8. Přehled hospodaření k měsíci květnu 2017 .
K BODU 1.
Volba předsedy a místopředsedy klubu z nově zvolené Rady SK.
K BODU 2.
Zápis předkládám.
K BODU 3.
DOTACE:
Z tabulky MŠMT pro rozdělení dotací z Programu VIII. vyplývá, že klub dostane dotaci 1 200 000,- Kč.
Rozhodnutí od MŠMT ani peníze jsme ještě nedostali.
V pondělí 19.6.2017 Zastupitelstvo města Jihlavy rozhodlo o udělení dotace na dlouhodobou činnost ve výši
907 260,- Kč.
NÁVŠTĚVA NÁMĚSTKA PRIMÁTORA Ing. MAYEROVÉ.
Ředitel klubu jednal s paní náměstkyní o revitalizaci klubu. Z jednání vyplynulo, že do konce letošního roku
bude odborná firma provádět studii sportovního prostření, včetně investičních potřeb. Rozhodovat se o
revitalizaci se bude až po dokončení studie, pravděpodobně na začátku příštího roku.
SOUSTŘEDĚNÍ NA HALE.
Během prázdnin se na Hale Sk v Okružní ulici uskuteční 6 soustředění.
VÝPOVĚĎ NÁJMU OD FIRMY ALIAN s.r.o.
Z důvodů přesunu do vlastních prostor dala firma Alian s.r.o. výpověď z prostor prvního patra v areálu
volejbalu v Úprkově ulici. Nový nájemce se hledá.
K BODU 4.
Je nutné určit systém rozdělení peněz z dotace, tak aby byl spravedlivý , transparentní a všemi oddíly
akceptovatelný. To vše platí také na rozdělení dotace na dlouhodobou činnost. Tabulky s příkladem rozdělení
přikládám.
K BODU 5.
Na březnové schůzi Rady SK bylo rozhodnuto o ukončení smlouvy se Staropramenem o výtoči piva na
Pandě. Z toho vyplývá, že musíme vrátit část dotace Staropramenu. Jedná se o částku 55 000,- Kč. O
zaplacení této částky bylo jednáno s pivovarem Jihlava, který je ochoten částku uhradit s podmínkou, že se
na Pandě bude točit pouze Ježek. Svůj návrh dal také současný nájemce Pandy pan Furst, s podmínkou, že
si pivovar na případnou soutoč s ježkem vybere sám.
K BODU 6.
Koncem roku nám končí smlouvy na dodávku energií. Bylo osloveno 11 firem, aby předložily své individuální
nabídky. Vše bylo zpracováno do tabulky, kterou přikládám společně s nabídkami.
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Sportovní klub Jihlava, z.s.
K BODU 7.
Navrhuji projednat půlroční odměny dle Směrnice č.3/2016 Vnitřního předpisu upravujícího zaměstnanců
Sportovního klubu Jihlava. Podmínky, které jsou udány ve směrnici, jsou splněny.
K BODU 8.
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc květen 2017, přehled hospodaření k měsíci květnu 2017 předkládám.

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

V Jihlavě dne 27.6.2017
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