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

Zápis ze schůze Rady SK Jihlava ze dne 21.11.2017
Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. :
Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
Zpráva ředitele o činnosti klubu.
Schválení nájemní smlouvy s Automotive Lighting, s.r.o. na Halu
v Okružní ulici
Pavel Fejt
4. Žádost o dotaci na Den SKáčka.
Jan Šmarda
5. Řešení dodržování smlouvy restaurace Panda.
6. Nájemní smlouva - Spolek neslyšících – klubovna volejbal.
Květoslava Smutná
7. Řešení třídění odpadu na hale v prostorách klubu.
Luboš Nožička
8. Projednání budoucího případného přednostního práva na pronájem
Libor Doležal
Lyžařského areálu Čeřínek.
9. Přehled hospodaření k měsíci říjnu 2017
10. Podnět Kontrolní komisi k prověření porušení rozhodnutí Rady o zákazu provozování
občerstvení při akcích pořádaných na hale.
1.
2.
3.

Zápis k jednotlivým bodům Programu schůze Rady SK:
1. Rada provedla kontrolu zápisu z minulé schůze Rady Sportovního klubu.
2. Rada vzala na vědomí zprávu ředitele o činnosti klubu.
3. Rada schválila nájemní smlouvu s Automotive Lighting, s.r.o. na Halu v Okružní ulici.
4. Rada určila termín Dne SKáčka na 22.6.2018 na Hale v Okružní ulici a pověřila ředitele
vypracováním žádosti na JUS.
5. Na základě nedodržování smlouvy a platební kázně ze strany současného nájemce restaurace se
Rada rozhodla připravit podmínky pro vypsání výběrového řízení na budoucího provozovatele.
Pověřila tímto Předsedu a ředitele klubu.
6. Rada schválila nájemní smlouvu se Svazem neslyšících a nedoslýchavých ČR od 1.11.2017.
7. Rada souhlasí s řešením třídění odpadů na hale navrženým firmou EAV.
8. Rada schvaluje udělení přednostního práva na pronájem Areálu Čeřínek firmě Autonot, v případě
předčasného ukončení nájemního vztahu s firmou TECHSERVIS EU, S.R.O. . Do příští Rady bude
připravena smlouva.
9. Rada projednala hospodaření oddílů a pověřuje ředitele k projednání dluhů s oddíly moderní
gymnastiky a kanoistiky. Je třeba postupovat dle směrnice o hospodaření oddílů.
10. Rada dává podnět Kontrolní komisi k prošetření porušení zákazu provozování občerstvení při
akcích pořádaných v zařízeních SK oddíly a nájemci . Dle sdělení svědků bylo toto porušeno
oddílem zápasu na akci pořádané 18.11.2017.
Termín další Rady SK Jihlava bude v úterý 19.12.2017 v 18:30 hod.

Zapsal dne 21.11.2017:

Luboš Nožička --------------------------

Předseda: Jan Šmarda -------------------------
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