PROGRAM SCHŮZE PŘEDSEDŮ SK JIHLAVA ZE DNE 21.9.2016

1)

INFORMACE O HOSPODAŘENÍ KLUBU k 31.8.2016

2)

NOVÝ POVRCH HOKEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ

3)

PROJEKT CENTRA ZDRAVÍ V PROSTORU LODĚNICE.

4)

PROJEKT REVITALIZACE SPORTOVNÍHO KLUBU

5)

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY KLUBU

6)

PROJEDNÁNÍ VÝŠE VNITŘNÍCH NÁJMŮ NA SEZONU 2016 – 2017 SE ZÁSTUPCI ODDÍLŮ

7)

SPORTOVNÍ DEN KLUBU

8)

POZVÁNÍ LUKÁŠE KRPÁLKA

9)

DISKUSE

1)
Tabulku s přehledem hospodaření předkládám.
2)
Včera na zastupitelstvu města byla schválena dotace ve výši 470 000,- Kč na pořízení nového
povrchu na hokejbalové hřiště. Chtěl bych vyzdvihnout spolupráci všech v našem klubu, kteří se o toto
přičinili. Je vidět, když se táhne za jeden provaz, tak se dobrá věc podaří. Je třeba si také uvědomit, že tato
podpora města není zdaleka samozřejmost a společně s vedením oddílu hokejbalu bych navrhoval dát na
povrch znak města podle výběru představitelů města.
3)
Projekt centra zdraví postupuje pomalými krůčky dál. Momentálně jsme ve fázi kdy je před podpisem
smlouvy firmy SUR LIE jako investora a nájemce pozemku s městem. Po podpisu smlouvy budou započaty
projektové práce a začnou jednání o podnájemní smlouvě a smlouvě o výstavbě nového zázemí pro vodáky.
Když půjde všechno jak má, mohlo by se v příštím roce stavět.
4)
Revitalizace byla předběžně projednána ze stavebním úřadem a s útvarem hlavního architekta. Ze
strany stavebního úřadu byly dány podmínky pro podání žádosti na územní řízení a stavební povolení.
Momentálně probíhá předběžné poptávkové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, tak abychom
věděli jakou částku na zhotovení těchto plánů budeme potřebovat.
5)
Vedení klubu se rozhodlo pro obnovu internetových stránek. Momentálně probíhá grafické
zpracování. Stránky jsou jednoduché a navrženy tak aby vyhovovaly prohlížení v mobilu. Pro každý oddíl
bude zpracována samostatná stránka, každý oddíl má možnost použít nové stránky, které mají moderní
grafiku , firma jim tam informace ze starých stránek přetáhne. Oddíl se může také rozhodnout pro variantu
zůstat u svých současných stránek na, které bude proveden odkaz ze stránek klubu.
6)
Rada dle stanov určila na základě kalkulace nákladů na jednotlivá sportoviště výši vnitřních i
komerčních nájmů, v žádném případě nepřevyšuje ani vnitřní nájem ani komerční nájem výši nákladů na
jednotlivá sportoviště. Dále rada rozdělila dotaci na dlouhodobou činnost mezi oddíly a to na uhrazení
vnitřních nájmů a část dotace na úhradu dalších nákladů dle počtu mládeže do 19-ti let. Tabulky s
jednotlivými částkami předkládám.
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7)
Během měsíce července se sešli zástupci oddílů. Bylo rozhodnuto, že den otevřených dveří se
uskuteční během června příštího roku. Dále se rozhodlo, že by se měla udělat pracovní skupina ,ve které by
byly zastoupeny všechny zúčastněné oddíly a již nyní začít pracovat na organizaci této akce.
8)
Pozvání našeho odchovance, olympijského vítěze Lukáše Krpálka proběhne koncem října nebo
začátkem listopadu dle programu pozvaného.
9)

V diskusi přítomní zástupci řešili uskutečnění dne otevřených dveří klubu.

Naposledy navrhnutý termín v červnu příštího roku byl po krátké diskusi zrušen. Většina přítomných
rozhodla, že by bylo dobré den otevřených dveří spojit s pozvání Lukáše Krpálka do klubu. Výsledek diskuse
byl takový, že si oddíly připraví náměty na průběh, propagaci této akce a určí si zástupce , kteří budou tvořit
pracovní tým (každý oddíl , který se chce zúčastnit by měl určit nejméně jednoho zástupce). Vedení klubu
zjistí do schůze pracovního týmu přibližný termín a samozřejmě se zeptá Lukáše Krpálka jestli souhlasí s
tímto průběhem jeho pozvání, případně připraví návrhy propagačních materiálů.
Termín schůze pracovního týmu byl určen na středu 5.10.2016 v 19,00 hod v klubovně házené.

Luboš Nožička
Předseda Rady SK Jihlava
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