Sportovní klub Jihlava o.s., Okružní 2, Jihlava,PSČ 58601

Zápis z Rady SK Jihlava ze dne 20.8.2009 - změna
Přítomní členové rady:
Pavel Fejt
Jan Kníže
1. Přítomní členové rady vzali na vědomí tyto skutečnosti:
Květoslava Smutná
a. Dokončení opravy hokejbalového hřiště. Rada uvítala snížení
Luboš Nožička
fakturované ceny o cca 6 tisíc Kč na výsledných 53 062,- Kč.
Ludovít Múčka
Během prací jsem osobně několikrát stavbu dozoroval, stavba
byla prováděna podle předchozí dohody o provedení práce bez zjevných závad.
b. Rada vzala na vědomí, že není možné repasovat starší florbalové mantinely a je tedy nutné
zakoupit nové dle dohodnutého postupu (viz zápis z rady ze dne 21.7.2009) a také, že
florbalové oddíly akceptují navýšení ceny o 30 Kč/hod (trénink) a 500 Kč (zápas).
c. Zrušení paušální platby ve prospěch Judr. Ševčíka a jeho ochotu i nadále s SK Jihlava
spolupracovat.
d. Schůzku ředitele SK s primátorem města Jihlavy dne 29.7.2009 ve věci podpory města na
provozu sportovních zařízení. Protože schůzka byla pro SK Ji negativní, v následné diskusi
Rada SK vyzvala ředitele, aby se pokusil o sjednání schůzky s ostatními kluby (vlastnících
sportovní zařízení na území města Jihlavy) ve věci dohodnutí možného společného postupu
v argumentaci se zastupiteli města ve věci podpory všech sportovních zařízení ve správě
zúčastněných klubů.
Podle jednotlivých bodů Programu schůze Rady SK :

2. Ve věci nedovoleného pronájmu haly panem Sychrou nebyly zjištěny žádné další skutečnosti.
Rada pověřila ředitele SK vyřízením této věci pouze pokáráním pana Sychry a to bez jakéhokoliv
vlivu na samotný oddíl florbalu.
3. Rada vyslechla ředitele ve věci absence příjmů resp. dotací od ČSTV a zároveň neočekávaných
nákladů na provoz způsobených zejména doplatkem za odběr a zálohovou fakturu za odběr plynu
v částce cca ….. tis.Kč. Rada proto odsouhlasila žádost ředitele o převod prostředků z investičního
účtu ve výši ……….Kč, ale zároveň pověřila ředitele o překontrolování částek za odběr plynu.
4. Na návrh ředitele SK se Rada SK shodla o nutné změně Směrnice č. 1/2007 schválené Radou SK
dne 24.7.2007. Změnou je myšleno nutné zvýšení sazeb jako příspěvků od oddílů na provoz
zařízení tím, že se navýší hodinové resp. měsíční sazby za sportoviště resp. přidružená zařízení
sportovišť. Z diskuse vyšlo navrhované řešení navýšení cen od řádově desítek do max. 100%.
Ředitel s tímto návrhem seznámí jednotlivé kluby SK Jihlava.
Rada odsouhlasila navrhované řešení Směrnice s platností od 20.8.2009.
5. Přítomní členové rady vzali na vědomí přehled hospodaření SK za 1. – 7. 2009.
Zapsal: Jan Kníže 20.9.2009
Pozn.:
Následující Rada nebyla naplánována na určitý datum z důvodu dovolené předsedy Rady SK
v předpokládaném dalším termínu. Předseda Rady SK proto přislíbil svolat Radu po svém návratu.
Příloha:
Směrnice č. 1/2009 schválená Radou SK dne 20.8.2009 (Ceník pronájmů TVZ SK Jihlava a úhrada části
režijních nákladů za provoz TVZ SK Jihlava)
Odůvodnění změny:
Podle připomínky ředitele SK, Zápis z Rady SK v bodě 4 ne zcela přesným způsobem popisuje jednání
rady ve věci změny Směrnice č.1/2007. Přesněji, nestanoví fakt, že se Rada SK dne 20.8.2009 dohodla
na změně a tu následně odsouhlasila. Proto bylo nutné tuto skutečnost doplnit.
Všechny provedené změny v Zápise z Rady SK jsou vyznačeny červeným písmem.
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