Věc:

Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s.

Termín:

úterý. 18.3.2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zpráva ředitele o činnosti klubu
Letní sleva haly.
Zavedení badmintonu
Schválení hospodářského výsledku za rok 2013
Plán oprav a rozpočet na rok 2014
Přehled hospodaření za únor 2014.

K BODU 2.
DOTACE Z LOTERIÍ
26.2.2014 ředitel SK jednal s náměstkem primátora a členem rady města panem Zelníčkem na téma
udržení financování sportu v Jihlavě po zákazu výherních automatů v Jihlavě. Na stejné téma ředitel jednal
27.2 a 28.2 s dalšími členy rady pány Jarošem a Pospíchalem. Všichni oslovení se vyjádřili pro podporu
sportu v Jihlavě .
5.3.2014 se na výše uvedené téma uskuteční schůzka zástupců sportovních organizací Jihlavy, ve složení
Jiří Procházka , Vítězslav Holub, Bedřich Štěrban a Zdeněk Tulis. Na této schůzce bylo domluveno, že ve
stejném složení se objednají na schůzi Rady města a tam jednotně budou jednat o financování sportu.
Vedení města se této diskusi nevyhýbá, což je pozitivní. Jednání proběhne ve čtvrtek 20.3.2014.
ŽÁDOST O DOTACI
Na magistrát města byla podána žádost na čerpání loterijních peněz.
LUKOSTŘELECKÁ TĚLOCVIČNA
Sklad v suterénu haly v Okružní ulici byl vyklizen a bylo zde instalováno osvětlení terčů. Od 1.3.2014 mohou
lukostřelci využívat novou lukostřeleckou tělocvičnu. Specializovaná tělocvična pro lukostřelbu je jediná
v Jihlavě a okolí.
PORUCHA KANALIZACE NA HALE.
Na hale v Okružní ulici v prostorách prvního patra (strop pod Hospůdkou Panda) Prasklo litinové odpadní
potrubí na dvou místech. Oprava byla provedena nákladem 9 400,- Kč). Stejně jak vodovodní rozvod, tak i
kanalizace jsou původní od výstavby haly a dosluhují.

K BODU 2.
V loňském roce se letní sleva haly osvědčila. Přes letní měsíce využili sportovci halu daleko více než
v minulých letech. Navrhuji snížit cenu nájmu haly od 1.5.2014 do 31.8.2014 na 330,- Kč/hod.
K BODU 3.
I přes zvýšení obsazenosti v letních měsících v minulé sezóně, je stále hala méně využitá jak by jsme si
představovali. Navrhuji zřídit na období po přesunu míčových sportů na venkovní hřiště tři badmintonové
kurty. Obnášelo by to: nákup sítí a dočasné přeznačení kurtů. Badminton by se hrál na 3 volejbalových
kurtech na hale, čáry by se přeznačily a upravily by se úchyty na sít.
Cenu za nájem kurtu navrhuji ve výši 110,- Kč/hod.

K BODU 4.
Hospodářský výsledek za rok 2013 byl : – 1 070 661,20 Kč
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K BODU 5.
Jako každý rok, je potřeba navrhnou s schválit plán oprav a investic na rok 2014. V důsledku nejisté finanční
situace v příštím roce navrhuji opravy na hale minimalizovat . Opravit jenom havarijní a nejnutnější stavy a
plánované opravy odsunout na období kdy bude jasnější situace.
Z hlediska bezpečnosti sportovců je nutné opravit nouzové osvětlení na hale. Dále je na zvážení jestli
pokračovat v druhé etapě opravu topení v budově areálu házené. V loňském roce se provedla výměna kotlů,
zbývá dodělat vedení potrubí a regulace. Topení v tomto stavu funguje, ale vzhledem tomu , že není plně
využita regulace, očekávaná úspora na provozu bude menší.
Další plánované opravy:
- Oprava povrchu hokejbalového hřiště
- Oprava vodovodního rozvodu na hale
- Oprava umělého trávníku na hřišti házené
- Úprava hlediště v hale
- Výměna oken v budově volejbalu.
K BODU 6.
Hospodaření k měsíci únoru předkládám.

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

V Jihlavě dne 18.3.2014
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