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

Zápis ze schůze Rady SK Jihlava ze dne 19.09.2013
Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. :
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

Přítomní členové rady:
Pavel Fejt
Jan Kníže
Květoslava Smutná
Luboš Nožička
Libor Doležal

Zápis k jednotlivým bodům Programu schůze Rady SK:
1.) K bodu 1: RSK vzala na vědomí zprávu ředitele o činnosti klubu.
2.) K bodu 2: RSK souhlasí s vizí Centra zdravého pohybu. RSK potřebuje více informací o
zamýšleném projektu.
3.) K bodu 3 : RSK souhlasí s užíváním posilovny oddílem boxu. RSK stanovila cenu za pronájem
prostoru posilovny na 9000,- Kč/měsíc. částka je platná na rok do doby než dojde ke změnám
vnitřních cen nájmů za rok 2014/2015. Pavel Fejt se zdržel hlasování.
4.) K bodu 4: RSK souhlasí s prodloužením smlouvy s pivovarem Staropramen.
5.) K bodu 5: RSK souhlasí s pronájmem kanceláře v areálu házené. Pan Pavel Fejt navíc požaduje,
aby smlouva byla na dobu určitou.
6.) K bodu 6: RSK souhlasí s pronájmem prodejního stánku v areálu házené panu Doležalovi.
Nájemné činí 500,- Kč + energie. Pan Doležal se zdržel hlasování RSK.
7.) K bodu 7: RSK souhlasí s pronájmem kanceláře v budově volejbalu organizaci nevidomých.
Nájemné činí 1000,- Kč + energie.
8.) K bodu 8: RSK vzala na vědomí změnu názvu oddílu FREE FIGHT na MMA.
9.) K bodu 9: schůze předsedů oddílů a hospodářů je stanovena na 8.10.2013 v 18,00 hod.
10.) RSK vzala na vědomí hospodaření klubu za měsíc srpen.
11.) Termín následující Rady SK byl stanoven na čtvrtek 17.10.2013 v 7,00 hod.

Zapsal: Jan Kníže
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