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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
 
Termín:   čtvrtek  23.8.2018  v  7,30 hod. 
Program: 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  
3. Určení dodavatele energií na rok 2019.  
4. Projednání režimu provozu šaten po rekonstrukci. 
5. Přehled hospodaření  k měsíci červenci 2018 .  

 
K BODU 1.  
Zápis předkládám.  
K BODU 2. 
GENEÁLNÍ OPRAVA ŠATEN NA HALE V OKRUŽNÍ ULICI 
Obklady koupelen jsou dokončeny, probíhá pokládání dlažeb a podlohy do tělocvičny. Elektroinstalace se 
dokončuje a v některých částech se kompletuje. 
 
KONTROLA DOTACI NA MLÁDEŽ KRAJSKÉHO ÚŘADU 
Sportovní klub byl požádán o předložení originálních dokladů vyúčtování dotace na mládež za rok 2016 a 
2017. Vyúčtování kontroloval Krajský úřad, výsledek kontroly dopadl bez závad. 
 
KONTROLA DODRŽOVÁNÍ POŽÁRNÍCH PŘEDPISŮ 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina provedl u našeho klubu kontrolu dodržování povinností 
stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrola dopadla ve všech deseti kontrolovaných bodech bez 
nedostatků. 
 
KONTROLA A ÚDRŽBA HOKEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ 
Na naše požádání byl dodavatelskou firmou zkontrolován povrch hokejbalového hřiště, byly zde vyměněny 
opotřebované komponenty a provedena základní údržba.  Firma VENAP SYSTEMS s.r.o. nám tyto práce 
poskytla zdarma. 
Na hřiště byla provedena kontrola ze Svazu hokejbalu – drobné závady na které poukázala si brigádně 
odstranili hokejbalisti samy.  
 
KONTROLA Z PROBAČNÍ SLUŽBY 
Dne 21.8.2018 byla provedena namátková kontrola výkonu obecněprospěšných prací. Kontrola proběhla bez 
závad.  
   
K BODU 3. 
V důsledku toho, že na burze stoupají ceny energií je třeba vybrat dodavatele na příští rok už nyní. 
Tabulku z nabídkami předkládám. 
     
K BODU 4. 
Předpokládaný provoz nově zrekonstruovaných šaten bude započat od 10.9.2018. Z hlediska toho, že 
v těchto prostorách vznikla nová tělocvična, bude zvýšený nápor na šatny. V minulém období již byl šaten 
nedostatek a provoz v nejobsazenějších hodinách byl na hranici únosnosti. Je nutné zavézt takový režim 
šaten, který by umožňoval provoz, včetně pokrytí nové tělocvičny. 
   
K BODU 5.  
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc červenec 2018, přehled hospodaření k měsíci červenci 2018 
předkládám. 
 
 
 
Zapsal: Jan Šmarda  předseda SK Jihlava,z.s.                
            Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,z.s.                                              V Jihlavě dne 23.8.2018 


