Sportovní klub Jihlava, Okružní 2, Jihlava
Tel.+420 567 310 014
Věc:
Program schůze Rady SK
Termín: úterý. 16.8.2011
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu.
2. Schválení investiční smlouvy s Pivovarem Staropramen.
3. Ţádost o dotaci na opravy a provoz.
4. Zpráva o hospodaření klubu za měsíc květen. .
K BODU 1.
SPOLUPRÁCE S FLORBALOVOU ŠKOLOU.
Spolupráce byla dohodnuta a je realizována. Za minulý měsíc FŠ odebrala 35 hod. Na 4.9.2011 byl
dohodnut pohárový zápas ve florbalu..
ZASTŘEŠENÍ TRIBUNY HÁZENÉ.
Dne 21.7.2011 bylo vydáno stavební povolení.
OPRAVA HŘIŠTĚ HOKEJBALU.
Na základě zjištění cen od různých dodavatelů byly objednány 2 ochranné sítě na hřiště hokejbalu za
14 556,- Kč. Montáţ a demontáţ sítí si zajistí svépomocí oddíl hokejbalu.
INTERIÉR HALY
Práce na interiéru haly jsou v plném proudu. Částečně je hala vymalovaná probíhá poloţení dlaţby na
chodbách u šaten.Plánované ukončení prací je 2.9.2011.
PERSONÁLNÍ ZMĚNY.
Paní Pařízková (uklízečka) odešla do důchodu,. Její místo nebude nahrazeno. Stávající uklízečky si
rozdělí práci na hale tak aby dostatečným způsobem zajistily úklid, ale nebudou jiţ uklízet v areálu
házené.
Na areál házené od 1.9.2011 nastoupí nový správce na zkrácený pracovní úvazek, který bude zajišťovat
chod areálu včetně úklidu vnitřních i venkovních ploch. Místo správce bylo nabídnuto panu Linhartovi,
odměna měsíčně…….,- Kč hrubého.
Na místo vrátné na hale nastoupí paní Štěpánková opět na smlouvu s dobou určitou od 1,9.2011do
30.6.2012.
K BODU 2:
Po ukončení zkušební dvouměsíční doby v restauraci Panda Pivovar Staropramen nabídl dle dohody
smlouvu na investiční příspěvek bude vyplacen ve výši…….,- Kč ve dvou zálohových splátkách……,- Kč
letos a …….Kč,- během příštího roku. Smlouva je na období 5-ti let. Příspěvek je podmíněn výtočí piva
Staropramen v objemu …… hl. ročně. K výtoči se bude počítat i stánek v areálu házené. Pokud tyto
podmínky nesplníme příspěvek se bude krátit nebo vracet, pokud podmínky překročíme bude nám
vyplacena prémie …….- Kč za kaţdý vytočený hl. navíc
Koncept smlouvy včetně dodatků předkládám.
K BODU 3:
Pravidla předkládání ţádostí o dotaci z MŠMT byla změněna. Dosavadní systém podávání ţádostí
prostřednictvím Regionálního sdruţení ČSTV byl ze strany ministerstva zrušen. Nyní je moţno ţádat přes
jednotlivé sportovní svazy. V případě sdruţení sportů v jednom subjektu je nutno postupovat přes
sportovní svaz, který je nejvíce zastoupen.
Bylo jednáno s prezidentem ČFbU Filipem Šumanem o spolupráci v této věci. Pan Šuman přislíbil
vypracování propozic zpracování ţádosti do konce srpna, ţádost je potřeba zaslat do 15.9.2011.
K BODU 4:
Zprávu o hospodaření, včetně kopií výpisů předkládám.
V Jihlavě dne 16.8.2011
Pavel Fejt předseda Rady SK Jihlava
Jiří Procházka ředitel SK Jihlava

