Věc:
Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s.
Termín: čtvrtek 19.5.2016
Program:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.
3. Schválení snížené sazby na halu.
4. Podmínky realizace projektu „Centrum zdraví“ na loděnicích.
5. Rozdělení dotace MŠMT program 8 na oddíly klubu.
6. Přehled hospodaření k měsíci dubnu 2016.
K BODU 1.
Zápis předkládám.
K BODU 2.
REVITALIZACE SPORTOVNÍHO KLUBU.
Studie revitalizace byla předána k posouzení stavebnímu úřadu. Dle posouzení stavebního úřadu je nutno
k realizaci záměru provézt na o ba objekty odděleně územní řízení a poté stavební povolení. Než se začne
pracovat na územním řízení je nutné posouzení hlavního architekta.
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ V HOSPŮDCE PANDA.
V souladu se záměrem klubu poskytovat zázemí pro letní soustředění je potřeba z hygienických důvodů
rekonstruovat kuchyň. Na rekonstrukci byl zpracován projekt , který byl schválen hygienou. S nájemcem
panem Firstem bylo dohodnuto, že práci si udělají sami bez nároků na odměnu a materiál zaplatí sportovní
klub jako majitel objektu. Náklady na materiál jsou odhadovány na 15 000 až 20 000,- Kč.
Vybavení kuchyně se pokusí vedení klubu sehnat v rámci sponzoringu.
DOTACE KRAJE VYSOČINA.
Klubu byla schválena dotace ve výši 100 000,- Kč na investiční akci „Rekonstrukce povrchu hokejbalového
hřiště“ v grantovém programu Sportoviště, Kraje Vysočina.
Dále byla oddílem florbalu podána žádost do programu Sportujeme- nebyla komisí kraje vybrána.
PŘÍPRAVA VALNÉ HROMADY.
Pozvánky a materiály na XXXIII. Valnou hromadu byly v termínu doručeny, též byly doručeny pozvánky na
Schůzi předsedů a hospodářů. Totéž bylo prezentováno na www stránkách klubu.
K BODU 3.
Jako každý rok v rámci pobídky pro letní provoz navrhuji snížit sazbu nájmu na velkou tělocvičnu na hale SK
v Okružní ulici na 340,- Kč/hod.
V případě soustředění , pří současném odebrání ubytování , stravování a pronájmu tělocvičny 150 Kč/hod.
K BODU 4.
Firma SUR LIE, a.s. předložila podmínky realizace projektu, tak aby Rada SK a Valná hromada mohla
posoudit a schválit podmínky realizace, dle konkrétních dat. Návrh předkládám.
K BODU 5.
MŠMT v Programu VIII. Schválilo klubu dotaci ve výši 415 000,- Kč. Dotace je účelová a je především určená
na odměny trenérům, kteří se zabývají trénováním mládeže do 18-ti let. Část dotace lze využít na sportovní
vybavení hráčů do 18-ti let.
Navrhuji rozdělit prostředky na oddíly podle počtu členské základny k 1.1.2016 jednotnou částkou na člena
do 18-ti let. Tabulku s návrhem rozdělení dotace do oddílů přikládám.
K BODU 6.
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc duben a přehled hospodaření k měsíci dubnu předkládám.

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

V Jihlavě dne 19.5.2016
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