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

Zápis ze schůze Rady SK Jihlava ze dne 14.2.2018
Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. :

Pavel Fejt
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu.
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.
Jan Šmarda
3. Projednání porušení zákazu podávat občerstvení v prostorách
Květoslava Smutná
haly, které nejsou k tomu zkolaudovány.
Luboš Nožička
4. Projednání nabídky zájemců o pronájem restaurace.
Libor Doležal
5. Projednání směrnice o odměnách zaměstnanců.
6. Rozhodnutí o nabídce na zpracování výběrového řízení na dodavatele generální opravy šaten na
hale.
7. Seznámení s prováděcími plány rekonstrukce zázemí sportovní haly v Okružní ulici.
8. Rozhodnutí o letní slevě haly.
9. Přehled hospodaření k měsíci lednu 2017 .

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 projednala s předsedou zápasu panem Fábrym porušení zákazu podávat občerstvení
v prostorách haly SK Jihlava a udělila oddílu zápasu napomenutí.V případě porušení podmínek
užívání sportoviště ,nebude pro oddíl zápasu užívání sportoviště při turnaji napříště umožněno.
4. Rada pověřila ředitele o ukončení nájemní smlouvy na restauraci Panda s panem Furstem.
5. Rada schválila směrnici č. 1/2018 o mzdách zaměstnanců.
6. Rada vzala na vědomí reference na firmu EAV a schválila smlouvu.
7. Rada schválila plány k revitalizaci 1. podlaží haly SK Jihlava a schválila kompetence předsedy a
ředitele SK Jihlava.
8. Rada schválila letní slevy na tělocvičny SK Jihlava od 1.května do 31. Srpna.
9. Rada vzala na vědomí hospodaření k měsíci lednu 2018 a pověřila ředitele k projednání dluhu
s oddíly moderní gymnastiky,hokejbalu,volejbalu a CPV.
Termín další Rady SK Jihlava bude v úterý 20.3.2018 v 7:30 hod.

Zapsal dne 14.2.2018:

Libor Doležal --------------------------

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