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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
 
Termín:   středa 18.4.2018  v  7,30 hod. 
 
Program: 
 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  
3. Projednání výběrového řízení na rekonstrukci šaten. 
4. Projednání účasti na schůzi předsedů a hospodářů. 
5. Projednání smlouvy o pronájmu restaurace. 
6. Příprava Valné hromady SK. 
7. Přehled hospodaření  k měsíci březen 2018 .  

 
 
 
K BODU 1.  
Zápis předkládám.  
 
K BODU 2. 
 
GENEÁLNÍ OPRAVA ŠATEN NA HALE V OKRUŽNÍ ULICI 
Generální oprava prakticky začala. Za pomoci lidí, kteří si v klubu odpracovávají alternativní trest se 
postupně renovují dveře u šaten. V rámci snížení rozpočtu na rekonstrukci bylo rozhodnuto, že některé práce 
si uděláme svépomocí. Tyto práce  byly vyškrtnuty ze zadávací dokumentace a realizujeme je způsobem, 
kde veškerou práci máme zadarmo. 
  
DOTACE NA DLOUHODOBOU ČINNOST 
Žádost o dotaci je zpracována a dnes bude doručena na podatelnu magistrátu. 
 
DOTACE KREJE VYSOČINA 
Sportovní klub Jihlava se uchází o podporu ve  2 grantech vypsaných Krajem Vysočina a to : Sportoviště 
2018 – Modernizace velké tělocvičny na Hale SK Jihlava a  Sportujeme 2018 – Florbal pro děti a mládež. 
 
SJEDNOCENÍ KLUBOVÝCH BAREV. 
V rámci sjednocení klubových barev byly určeny barvy dle stupnice RAL a to:  červená – RAL 3020  a zelená 
RAL 6032. Tyto barvy budou doporučeny všem oddílů.   
 
PŘEDÁNÍ RESTAURACE 
Po ukončení nájemní smlouvy na restauraci pan Fürst prostory v pořádku předal. Součásti vybavení, které 
jsme bylo pana Fürsta a nový nájemci ho chtěli zachovat bylo kopeno a po předložení faktury bude 
započteno oproti dlužnému nájmu.   
   
K BODU 3. 
Dne 16.4.2018 v 9,00 hod proběhla komise pro otevírání obálek ve výběrovém řízení na rekonstrukci šaten.   
Výstupy z této komise předkládám ke schválení. 
 
K BODU 4. 
Projednání malé účasti na schůzi předsedů a hospodářů. 
 
K BODU 5. 
Původní zájemci o pronájem Pandy (pan Rod se společníky) před podpisem smlouvy oznámili, že od svého 
záměru odstupují. Poté byli osloveni manželé Pavlíkovi, kteří s našimi podmínkami souhlasí. Předkládám 
smlouvu o pronájmu. 
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 K BODU 6. 
Je třeba určit termín a program Valné hromady. 
 
 K BODU 7. 
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc březen 2018, přehled hospodaření k měsíci březen 2018 předkládám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Jan Šmarda  předseda SK Jihlava,z.s.                
            Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,z.s.                                              V Jihlavě dne 18.4.2018 


