Sportovní klub Jihlava,o.s, Okružní 2, Jihlava
Tel.+420 567 310 014
Věc:

Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s.

Termín: úterý. 19.9.2013
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu
2. Projekt Centra zdraví a pohybu.
3. Oddíl boxu zažádal o pronájem posilovny.
4. Změna smlouvy se společností Staropramen.
5. Pronájem bývalé kanceláře v budově házené.
6. Pronájem stánku v areálu házené.
7. Nájem prostor ve volejbalu.
8. Změna jména oddílu free fight na MMA.
9. Určení termínu schůze předsedů a hospodářů oddílů.
10. Hospodaření klubu

K BODU 1.
BYT V BUDOVĚ HÁZENÉ
V bytě byla provedena rekonstrukce topení firmou Instalatérství Líbal.
DOTACE NA ÚDRŽBU.
19.8.2013 byla podána žádost o neinvestiční dotaci na projekt v oblasti sportu na magistrát města
Jihlavy. Dme 18.9.2013 zastupitelstvo města Jihlavy schválilo dotaci na provoz ve výši 563 000,- Kč.
DOTACE MŠMT PROGRAM.č.4
30.8.2013 byla podána žádost o dotaci na údržbu z programu MŠMT – PROGRAM č.4 – ve výši
1 180 000,- Kč.
INZERCE NA PLAKÁTOVACÍCH PLOCHÁCH.
Na plakátovací plochy klubu byl umístněn plakát na nábor nových členů do oddílů s kontakty na všechny
předsedy oddílů a plakát inzerující zlevněnou cenu zrcadlového sálku.
PŘÍPRAVA NA ZAČÁTEK SEZONY.
V průběhu prázdnin byla provedena údržba sportovišť - velká hala, šatna a chodby na hale byly
vymalovány za vydatné pomoci lidí , kteří si u SK odpracovávají alternativní trest. Byla provedena oprava
palubovky na hale, opraveny namalované postavy na schodišti, na dolní chodbě byl vyzděn sklad na
hračky pro školku, též byla opravena malba v tělocvičně juda a zápasu a doplněny štítky označení šaten.
V areálu házené byla provedena kompletní strojová údržba umělého trávníku na hřišti házené,
vymalovány šatny hokejbalu, upraven stolek rozhodčího na hřišti hokejbalu, členové hokejbalového
oddílu si natřely lajny na hřišti.
VÝPOVĚĎ KADEŘNICTVÍ.
31.7.2013 Zuzana Auředníková dala výpověď z prostor kadeřnictví. Nájem jí končí 31.10.2013. Prostory
byly nabídnuty k pronájmu prostřednictvím realitních kanceláří M&M reality a Citygroup.cz.
VYUŽITELNOST HALY.
K začátku nové sezony se podařilo obsadit sportoviště v některých případech o něco lépe než tomu bylo
v sezoně minulé, porovnání je zpracováno v příloze.

K BODU 2.
Na sekretariát klubu se obrátil Ing. Vít Zeman s nabídkou spolupráce na projektu Centra zdraví a pohybu.
Projekt by se uskutečnil v areálu loděnic . Spočíval by v opravě stávající budovy a přestavbu na centrum
zdraví. Ing. Zeman by zainventoval stavbu a nabídl klubu dlouhodobý pronájem který, by se částečně
započítával oproti investici. Podrobný popis projektu přikládám.

K BODU 3.
Oddíl boxu je expandující oddíl a současné prostory, které využívá již kapacitně nevyhovují jeho
potřebám. Předseda oddílu zažádal o užívání prostor posilovny, kterou by si na náklady oddílu vybavil
jako tělocvičnu. Předpokládaná částka za užívání tělocvičny by byla 11 000,- Kč měsíčně.
Posilovnu v současné době využívají 3 oddíly , za poslední sezonu bylo v posilovně
K BODU 4.
Smlouva z pivovarem Staropramen je dohoda o vyplacení finančním příspěvku za vytočení objemu piva
v restauraci Panda. Plán, který byl dán při uzavření smlouvy v srpnu 2011 neodpovídá skutečnosti, proto
se smlouva musí upravit nebo nahradit, tak aby odpovídala novému plánu.
K BODU 5.
Květoslava Smutná projevila zájem o pronájem bývalé kanceláře správce areálu házené, tyto prostory
nejsou využity, proto není žádná překážka je pronajmout. Nájemní smlouvu předkládám.
K BODU 6.
Pan Lenhart vypověděl nájemní smlouvu na prodejní stánek v areálu házené. O nájem tohoto stánku
projevil zájem pan Doležal. Nájemní smlouvu přikládám.
K BODU 7.
Organizace nevidomích projevila zájem o pronájem kanceláře v budově volejbalu, návrh nájemní
smlouvy předkládám.
K BODU 8.
Od vzniku oddílu FREE FIGHT se změnila terminologie pojmenování tohoto sportu. Oddíl organizován
v Českém svazu MMA a proto žádá o změnu názvu na SK Jihlava - MMA, jeho sportovní náplň zůstane
stejná.
K BODU 9.
Dle stanov je třeba svolat schůzi předsedů a hospodářů a určit program a termín schůze.

K BODU 10.
Hospodaření k měsíci srpnu předkládám.

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

V Jihlavě dne 19.9.2013

