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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
 
Termín:   úterý 26.6.2018  v  7,30 hod. 
 
Program: 
 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  
3. Projednání výběrového řízení. 
4. Projednání stížnosti na hokejbalisty. 
5. Projednání GDPR. 
6. Projednání odměn zaměstnanců.  
7. Přehled hospodaření  k měsíci květnu 2018 .  

 
 
 
K BODU 1.  
Zápis předkládám.  
 
K BODU 2. 
 
GENEÁLNÍ OPRAVA ŠATEN NA HALE V OKRUŽNÍ ULICI 
4.6.2018 byla předána stavba hlavnímu dodavateli. V prostoru šaten probíhají bourací práce, které jsou před 
dokončením. Byla udělána vodovodní přípojka a od pondělka 25.6. se provádějí práce na topení a vodovodu 
a zdění nových příček Stavba jde podle harmonogramu.   
 
DOTACE KREJE VYSOČINA 
Dotace „ Sportujeme“ z minulého roku byla vyúčtována. 
 
RESTAURACE 
Restaurace byla úspěšně otevřena. K otevření byl pozván Lukáš Krpálek, který se podepsal pod jeho 
plakátem. O tomto bylo publikováno v Jihlavských listech. 
 
REVITALIZACE  
Dne 23.5.2018 proběhlo jednání s vedením města o podpoře revitalizace klubu. Bude zpracována žádost 
podporu na projektovou dokumentaci pro projekt nové haly v ulici Plukovníka Švece.  Nejprve se ,ale musí 
udělat výběrové řízení na dodavatele projektu  a na inženýrské práce. 
   
K BODU 3. 
V rámci zpracování žádosti o podporu na zhotovení projektové dokumentace na revitalizaci areálu házené 
v ul Plukovníka Švece bylo vyhlášeno výběrové řízení. Otevírání obálek bude v pátek 29.6.2018. Je třeba 
posoudit a schválit dodavatele vyšlého z výběrového řízení. Výběrové řízení provádí dodavatelsky paní. 
Pejchalová. 
   
K BODU 4. 
Na sekretariát klubu byla podána písemná stížnost obyvatelů ul. Plukovníka Švece na hlučné chování 
hokejbalistů a jejich fanoušků při utkáních na hokejbalovém hřišti a v večerních a nočních hodinách po 
utkání. Stížnost předkládám. 
 
 
K BODU 5.  
Ze zákona vyplývají určitá opatření k ochraně osobních údajů. Je třeba nastavit systém, jakým tato zákonná 
nařízení budeme jako klub provádět. Materiály k tématu předkládám. 
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K BODU 6. 
Navrhuji projednat půlroční odměny dle Směrnice č.1/2018 Vnitřního předpisu upravujícího zaměstnanců 
Sportovního klubu Jihlava. Podmínky, které jsou udány ve směrnici, jsou splněny. 
 
 
 
K BODU 7. 
 
Výpis z účtu, výpis pokladny za měsíc květnu 2018, přehled hospodaření k měsíci květnu 2018 předkládám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Jan Šmarda  předseda SK Jihlava,z.s.                
            Jiří Procházka ředitel SK Jihlava,z.s.                                              V Jihlavě dne 26.6.2018 


