Zápis z výborové schůze č.3/18
Konané dne: 3.5.2018 v 17.30.hod.
Přítomni: Šturc V, Domácí M, , Bretšnajdr J., Škopan E, Fér M., Kalfeřt P, Vítová L.
Omluveni: Košek V, Kareš J, Kolomazník I, Hrušovský M, Kraus T, Kouřil S.
Program schůze:
1/17 Informace o výstavbě haly. Stavba pokračuje.
2/17 Sledování průběhu směny pozemků mezi MěU a Lesy ČR. Směna pozemků, která se týká i
několika pozemků na sjezdovkách. Trvá.
3/17 Smlouva o sponzorství s Monroe na rok 2018. Jednání bude pokračovat. K jednání je potřeba
dodat seznam členů – zaměstnanců firmy, nabídka využívání sport. areálu, nabídka sportovních
akcí..
4/17 Členské příspěvky: Stav k 30.4.: na příští schůzi VV podají oddíly informaci.
5/17 Úprava hřiště s umělým povrchem: Celkem bylo přivezeno 50t. materiálu. Financování
realizace se plánuje z dotace MŠMT na rok 2018. Začalo jednání s firmou J.I.H. o realizaci.
6/17 Žaloba na určení neplatnosti smlouvy o směně nemovitostí za dne 3.11.2016:
- dne 2.5.2018 bylo doručeno usnesení soudu o zastavení řízení.
7/17 Hřiště pod lesem. Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 24.1.2018 žádost SK o
zřízení hřiště o velikosti 90x45m. Podmínkou je oplocení hřiště pletivem (město přispěje 50.000,-Kč) a souhlasem SČVK.FO získal souhlas SČVK, smlouva o pronájmu připravena k podpisu.
8/17 Změna stanov. Na základě diskuze předkládám k úvaze změnu stanov, která by měla spočívat
v tom, že:
1. zvolený předseda oddílu by se stal automaticky členem VV SK.
2. v případě nepřítomnosti předsedy oddílu může na schůzi VV zastupovat oddíl pověřený
zmocněnec oddílu.
3. počet delegátu s právem hlasovat na valné hromadě zůstane beze změny.
9/17 Valná hromada SK. Schválené dokumenty uložit do sbírky listin.
1/18 Byla odeslána žádost o dotaci na MŠMT. Čekáme na vyjádření MŠMT.
2/18 Žádost o dotaci LBK. Dotace ve výši 122.000,-- Kč je poskytnuta na celoroční činnost
mládeže. Podmínky LBK splnil pouze oddíl fotbalu, kterému byly fin. prostředky přiděleny.
Podmínky pro přidělení dotace byly: mládež, celoroční činnost, členství v celostátním sportovním
svazu.
3/18 Byla odeslána žádost o dotaci na LBK na sportovní akce: volejbal, nohejbal, lesní běh. Požádal
jsem o 50.000,-- Kč. Naše spoluúčast je další 50.000,-- Kč. Čekáme na vyjádření LBK.
4/18 Výzva k podepisování smluv na čerpání dotace z městského grantu. V pondělí 7.5.2018
smlouvy podepíši. Nutný je i podpis předsedů oddílů!!! Žádám předsedy oddílů, aby se dostavili k
p. Bolardové, k podpisu smluv.
5/18 VV rozhodl o doplnění členů VV. Odstupující členy VV D.Dopitu a R.Novotného nahradí zvolení náhradnicí Košková Magda a Rolečková Pavla. Žádám předsedy oddílů, aby nové členy VV
informovali.
6/18 Hala, zastupitelstvo města schválilo ceník za pronájem haly – cena pronájmu 400,-- Kč./hod.
V průběhu měsíce června dojde k jednání mezi Městem a zájemci o pronájem.
7/18 Dne 12.5. se uskuteční závod koloběžek – využijí areál koupaliště.
8/18 M.Fér informoval VV o průběhu čarodějnic konaných dne 30.4. v areálu kluziště.
9/18 Příští schůze VV se bude konat dne 31.5.2018 v 17.30 v restauraci Na Koupališti
Zapsal: V.Šturc

