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

Zápis ze schůze Rady SK Jihlava ze dne 22.11.2012

K jednotlivých bodů Programu schůze Rady SK :
1.) K bodu 1: RSK vzala na vědomí zprávu ředitele SK Jihlava o
činnosti klubu.

Přítomní členové rady:
Pavel Fejt
Jan Kníže
Květoslava Smutná
Luboš Nožička
Miroslava Hercigová

2.) K bodu 2: Oprava kanalizace a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
dotčené pozemky. RSK schválila, předseda podepsal smlouvu.
3.) K bodu 3: Cyklostezka. RSK bere na vědomí smlouvu o výpůjčce pozemků potřebných pro
stavbu cyklostezky a souhlasí s předloženou smlouvou s výpůjční dobou pozemků p.p.č.
5308/2, p.p.č. 5309 a p.p.č.5311/1 na dobu do 31.12.2019.
4.) K bodu 4 pronájem kanceláře č. 16. Návrh smlouvy bude poslán emailem. Vyjádření RSK ke
smlouvě bude poskytnuto do 1 týdne.
5.) K bodu 5: RSK zamítá žádost oddílu volejbalu o příspěvek na pronájem tělocvičny ZŠ
Demlova. Příspěvky poskytované pro členské oddíly jsou možné jen na prostory ve vlastnictví
sportovního klubu. Pro jiné typy příspěvků v současné době není prostor.
6.) K bodu 6 týkající se restaurace Panda: RSK zhodnotila současný stav věci s panem Vlčkem a
dohodla se na pozměněném návrhu pro pana Vlčka. Zápočet bude snížen na částku ……..,- Kč.
Ve věci majetku venkovního krbu, kterým je pan Vlček vlastníkem, bude panu Vlčkovi
zaplacen částka ……..,- Kč při nabytí platnosti kupní smlouvy ve prospěch SK Jihlava.
7.) K bodu 7: RSK souhlasí s návrhem ředitele o zavedení členských příspěvků ve výši 100Kč
/člen SK. Je nutné ověřit zda je pro nabytí platnosti podle platných stanov SK dostatečný
souhlas RSK nebo souhlasné schválení VH SK.
8.) RSK vzala na vědomí tabulku s nájmy podle požadavku z předchozího jednání RSK.
9.) RSK vzala na vědomí přehled hospodaření za měsíce září a říjen a výpisy z BÚ.
Zapsal: Jan Kníže

Pozn.:
Termín následující Rady SK nebyl stanoven.
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