Sportovní klub Jihlava o.s., Okružní 2, Jihlava,PSČ 58601

Zápis z Rady SK Jihlava ze dne 01.10.2009
Podle jednotlivých bodů Programu schůze Rady SK :

Přítomní členové rady:
Pavel Fejt
Jan Kníže
Květoslava Smutná
Luboš Nožička
Ludovít Múčka

1. Ředitel SK informoval přítomné členy rady o aktivitách vytvářených
v posledních týdnech týkajících se vyjednávání se zástupci města ve
věci poskytnutí finanční podpory klubům vlastnících sportovní
zařízení na území města Jihlavy:
a. Začátkem září se sešli oddíly (Sokol Bedřichov, Start, SK Jihlava, Sokol Jihlava, ČLTK
Jihlava) a domluvili se na společném postupu tj. společně apelovat na představitele města Ji
ve věci větší podpory sportovním klubům v Ji.
b. Zástupci se shodli na formě prostřednictvím otevřeného dopisu, pod kterým by byli všichni
podepsáni. Dopis by měl obsahovat kromě finančních rozpočtů klubů a požadavků na město i
výčet největších úspěchů klubů a také porovnání s podporami vybraných měst v ČR.
c. Dopis byl předán primátorovi, přestavitelům města, tisku a umístěn na internetové stránky
klubů.
d. 12.10.2009 by se měla konat schůzka sportovní komise rady města Jihlavy, na které by měl
být požadavek dále projednáván.
2. Rada vzala na vědomí, že nové florbalové mantinely byly dodány a zaplaceny podle předem
dohodnutého postupu.
3. Dle sdělení ředitele SK je opět na běžném účtu SK nedostatek finančních prostředků (mimo jiné
z důsledku začátku sezony, kdy oddíly čerpají zvýšené prostředky) na jednotlivé položky jako jsou
výplaty, další nezaplacené faktury včetně plynu. Přítomní členové rady se shodli na dalším
převodu finančních prostředků z investičního účtu ve výši do……….,- Kč.
4. Ve věci prověření spotřeby plynu (viz bod 3 Zápisu Rady SK ze dne 20.8.2009) ředitel sdělil
radě, že nebyly shledány žádné nedostatky. Naopak ovedl. Že po konzultaci s firmou EON
vykazuje vytápění haly plynem současnou úsporu cca 180 tis.Kč oproti původní elektrické variantě
- ve vztahu k dnešním cenám energie. Proto byly následně projednávány další možné kroky ve
věci úspory provozních nákladů zejména ve spotřebě plynu. Ty jsou podstatné zejména u haly SK
a následně pak u provozního objektu házené. Ředitel SK přislíbil, že se pokusí snížit teplotu v hale
i na ostatních sportovištích, snížit spotřebu vody a popř. i teplotu vody ve sprchách.
5. Přítomní členové rady vzali na vědomí přehled hospodaření SK za 1. – 8. 2009.
Zapsal: Jan Kníže 15.10.2009

Pozn.:
Termín následující Rady nebyl stanoven.
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