Sportovní klub Jihlava, z.s.
Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s.
Termín: úterý 28.3.2017
Program:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.
3. Žádost o přijetí do klubu .
4. Projednání dodržování nájemní smlouvy restaurace Panda.
5. Přehled hospodaření k měsíci únoru 2017 a konečný přehled hospodaření za rok 2016.

K BODU 1.
Zápis předkládám.
K BODU 2.
PŘIPRAVOVANÉ KULTURNÍ AKCE NA HALE.
V říjnu 2017 se připravuje pronájem haly na laserová show.
Listopad 2017 zaměstnanecká párty společnosti Automotive Lighting Jihlava
Na duben 2018 byl dohodnut koncert na hale ze skupinou Škvor.
DOTACE
Byly zpracovány a podány žádosti o granty Krajského úřadu.
Sportoviště – modernizace velké tělocvičny na hale
Sportujeme – oddíl florbalu na činnost
Jednorázové akce – oddíl hokejbalu – Orion Cup
PROJEKT CENTRA ZDRAVÍ NA LODĚNICÍCH.
Proběhlo jednání s projektovým manažerem firmy SUR LIE, a.s. Ing. Janem Veselým. Byla dohodnuta
spolupráce na projektu a podmínky výstavby zázemí vodáků. Příští týden proběhne schůzka s projektantem
a bude se jednat o konkrétní podobě budovy.
ČIŠTĚNÍ UMĚLÉHO TRÁVNÍKU NA HÁZENÉ
Povrch hřiště byl zanesen prachem a při mokrém počasí byl velmi kluzký a nebezpečný. Byla pozvaná
specializovaná firma, která doporučila strojový úklid – cena 100 000 Kč nebo ruční za pomocí vapky.
Rozhodlo se pro ruční úklid je to zdlouhavější a pracnější metoda, ale za řádově menší peníze.
K BODU 3.
Sekretariát klubu přijal žádost Veterán sport klubu o členství ve SK Jihlava.
K BODU 4.
Nájemce restaurace dlouhodobě nedodržuje platební kázeň – seznam faktur a písemné upozornění
předkládám.
K BODU 5.
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc únor 2017, přehled hospodaření k měsíci únoru 2016 a přehled
hospodaření za rok 2016 a daňové přiznání za rok 2016 předkládám.

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

V Jihlavě dne 28.3.2017
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