Sportovní klub Jihlava, z.s.
Věc:

Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s.

Termín: čtvrtek 23.6.2016
Program:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.
3. Projednání směrnice č.3/2016 – Mzdový předpis
4. Posouzení nabídky na projektovou dokumentaci k územnímu řízení na Revitalizaci SK
5. Posouzení nabídky na osvětlení haly SK led technologií.
6. Projednání návrhu půlročních odměn dle o odměňování zaměstnanců.
7. Přehled hospodaření k měsíci květnu 2016.
K BODU 1.
Zápis předkládám.
K BODU 2.
DOKOKONČENÍ TERÉNÍCH ÚPRAV ZA HALOU V OKRUŽNÍ ULICI.
Za částečné pomoci klientů Probační služby, kteří si opracovávají alternativní tres byl upraven nový trávník
za sportovní halou v Okružní ulici. Vznikne zde místo, které slouží k venkovním tréninkům lukostřelců a
případně by se tento prostor využít jako venkovní posilovna. Zadní část tohoto místa bude upravena
k posezení s ohništěm.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Všechny oddíly byly obeznámeni s návrhem uspořádat v září den otevřených dveří klubu a vyzváni aby se
vyjádřily k této akci.
DOTACE NA DLOUHODOBOU ČINNOST.
Zastupitelstvo města schválilo dotaci na dlouhodobou činnost klubu ve výši 954 500,- Kč. Je třeba uvědomit
si tuto podporu města, bez které by klub nemohl existovat.
DOTACE MŠMT NA POVRCH HOKEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ.
Dotace byla MŠMT zamítnuta. Vedení klubu projedná možnosti dotace od Magistrátu města.
K BODU 3.
Na základě skutečnosti, že budou odměňováni trenéři je potřeba aktualizovat směrnici upravující
odměňování zaměstnanců klubu.
Směrnici 3/2016 předkládám.
K BODU 4.
Nabídku na zpracování projektové dokumentace na územní řízení na projekt Revitalizace SK předkládám.
K BODU 5.
V rámci úspory el. energie by bylo dobré zvážit přestavbu osvětlení na systém let technologie. Přestavby by
spočívala ve výměně světel nebo jenom zdrojů. Investice lze hradit splátkami z úspor na energiích.
Nabídku, projekt a plán financování předkládám.
K BODU 6.
Navrhuji projednat půlroční odměny dle Směrnice č.3/2016 Vnitřního předpisu upravujícího zaměstnanců
Sportovního klubu Jihlava. Podmínky, které jsou udány ve směrnici, jsou splněny.
K BODU 7.
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc květen a přehled hospodaření k měsíci květen předkládám.

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

V Jihlavě dne 23.6.2016
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