Sportovní klub Jihlava, Okružní 2, Jihlava
Tel.+420 567 310 014
Věc:
Program schůze Rady SK
Termín: pátek 14.7.2011
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu.
2. Spolupráce s Florbalovou školou.
3. Schválení snížení nájmu haly v letních měsících na 250 Kč.
4. Zpráva o hospodaření klubu za měsíc květen. .
K BODU 1.
RESTAURACE PANDA.
K 9.6.2011 byl ukončen nájem s Pivovarem Jihlava . Restaurace byla předána do nájmu panu Vlčkovi.
S pivovarem Staropramen byla uzavřena předběžná smlouva o dodávce zboží.
AKCE NA HALE
Dne 17.6.2011 proběhla komerční akce na hala „Free fest Automotive Lighting“
OPRAVA STŘECHY
Oprava střechy , co se týče izolace a zateplení byla dokončena nákladem 220 000,- Kč . Na střeše
vznikly vícepráce oproti původnímu zadání a to zvýšením atiky tvárnicemi.
Úspora na této akci oproti nejnižší nabídkové ceně je cca 190 000,- Kč.
ZASTŘEŠENÍ TRIBUNY HÁZENÉ.
Byla podána žádost o stavební povolení a územní souhlas, včetně projektu, statického posudku,
vyjádření hygieny a požárního posudku. Stavební úřad dne 24.6.2011 vydal územní souhlas. Materiál na
konstrukci a OSB desky byly koupeny.
OPRAVA HŘIŠTĚ HOKEJBALU.
Proběhla oprava prasklin asfaltu na ploše hokejbalového hřiště. V měsíci červenci bude provedena
výměna sítí a zakoupení nových branek. Na tuto opravu byl schválen grant kraje Vysočina „ Sportoviště“
ve výši 20 000,- Kč.
INTERIÉR HALY DOSTANE NOVÝ KABÁT
Ve spolupráci s firmou Straka Barvy a zejména s paní Dagmar Friedlovou, která vypracovala návrh
celého dizainu vnitřní malby budou nově vymalovány vnitřní prostory haly.
K BODU 2:
Po dlouhém, ale konstruktivním jednání s výborem Florbalové školy byly dohodnuty podmínky
spolupráce.Florbalová škola nabídla obsazení haly ve výši 1 137 hodin za sezonu,letní využití sportovní
haly ve výši 100 hodin. Je možná případná spolupráce v pořádání letních turnajů a soustředění.
Při takovémto odběru hodin se zvýší využitelnost haly o cca 630 hodin to znamená zvýšení příjmu za
nájemné cca o 250 000,- Kč.
Navrhované zvýhodněné nájemné za 1 hod. je v sezoně září- duben 550,- Kč , květen – srpen 250,- Kč.
K BODU 3:
Z hlediska zvýšení využitelnosti haly navrhuji snížit nájemné na sportovní hale na 250,- Kč a to v období
květen – srpen.
.
K BODU 4:
Zprávu o hospodaření, včetně kopií výpisů předkládám.
V Jihlavě dne 14.7..2011
Pavel Fejt předseda Rady SK Jihlava
ředitel SK Jihlava Jiří Procházka

