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Věc:          Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. 
 
Termín:     úterý. 18.2.2014 
 

1. Jednání s předsedou revizní komise. 
2.  Zpráva ředitele o činnosti klubu 
3. Určení nájmu tělocvičny lukostřelby 
4. Hospodaření v roce 2013 
5. Přehled hospodaření  za leden 2014. 

 
K BODU 2. 

DOTACE Z LOTERIÍ 
4.2.2014 ředitel SK jednal s primátorem města panem Vymazalem na téma udržení financování sportu 
v Jihlavě po zákazu výherních automatů v Jihlavě. Primátor slíbil, že se touto problematikou bude zabývat, 
ale že garance zachování rozpočtu dát nemůže.  
 10.2.2014 se konala schůze výboru Sdružení sportovních organizací města Jihlavy, kde byl schválen postup 
dalšího jednání . 
18.2.2014 se na výše uvedené téma uskuteční schůzka zástupců sportovních organizací Jihlavy, ve složení 
Jiří Procházka , Vítězslav Holub, Bedřich Štěrban a Zdeněk Tulis.  
 
    PŘEDÁNÍ OBJEKTU NA STOUPÁCH. 
Objekt byl předán novému nájemci panu Řandovi  Všechny energie  a vodoměr byly převedeny na nájemce.  
 
    PERSONÁLNÍ ZMĚNY. 
Paní  Jeřábková uklízečka v ar. házené ukončí pracovní poměr k 28.2.2014 ( smlouva na dobu určitou)  Od 
1. 3. 2014 nastoupí na základě výběrového řízení nová uklízečka na dobu určitou 6 měsíců. Na toto nové 
místo bude  zažádáno o dotaci na ÚP.  
 
 
K BODU 3. 
Lukostřelci projevili zájem o využití skladu na hale SK . Sklad byl vyklizen, zařízení k provozování tohoto 
sportu si lukostřelci pořídí samy. Náklady na provoz těchto prostor byly kalkulovány na 501 Kč na hodinu. 
Lukostřelci mají záměr podat si žádost na valnou hromadu a stát se našimi členy. Navrhuji v rámci zajištění 
nového nájmu těchto prostor  nájem  250 Kč na hodinu.  
 
 K BODU 4. 
Přehled hospodaření k 31.12.2013 předkládám. 
 
K BODU 5. 
Přehled hospodaření k 31.1.2014 předkládám  
 
 
 
 

 
Zapsal: Luboš Nožička  Předseda SK Jihlava,o.s.                

                 Jiří Procházka ředitel SK Jihlava                                                             V Jihlavě dne 18.2.2014 

 


