
 Sportovní klub Jihlava,o.s, Okružní 2, Jihlava 
                                                             Tel.+420 567 310 014 

 

Věc:          Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. 
 
Termín:     čtvrtek. 18.4.2013 

1. Zpráva ředitele o činnosti klubu . 
2. Kontrola nákladů výnosů plakátovacích ploch. 
3. Předložení dokladů ke kontrole odměn ředitele za rok 2012. 
4. Projednání směrnice o mzdách. 
5. Snížení nájmu na velké hale na 300,- /hod na letní období od 1.5.2013 do 31.8.2013 
6. Určení termínu valné hromady a schůze předsedů a hospodářů. 
7. Havarijní oprava sprch na ubytovně. 
8. Projednání nájmu bytu paní Švihálkové. 
9. Hospodaření za měsíc únor a březen  
10.  Předložení vyžádaných materiálů ke kontrole.  
 

 
 

K BODU 1. 
 
SMLOUVY O PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR. 
Smlouvy a dodatky smluv schválené minulou radou byly podepsány. V současné době má sportovní klub 
pronajaty veškeré prostory vhodné k pronájmu.  
 
DOTACE MĚSTA Z LOTERIÍ. 
V úterý byla 16.4. byla zastupitelstvem města schválena dotace v celkové výši  899 500,- Kč. 
 
KÁCENÍ STROMŮ V AREÁLU HÁZENÉ. 
Podle povolení odboru životního prostředí byly pokáceny stromy ve špatném zdravotním stavu v areálu 
házené, momentálně probíhá odstraňování větví z trávníků a tribuny. Stromy budou nahrazeny novou 
výsadbou.   
 
UPRAVENÍ POVRCHU VOLEJBALOVÝCH KURTŮ . 
Do areálu volejbalu bylo zakoupeno 5 t antuky , úpravu kurtů zajistí správce kurtů.  
 
 
 
   K BODU 2. 
 Od září minulého roku byl započat samostatný projekt plakátovacích ploch  s cílem poskytnou 
alternativní možnost reklamy zejména pro jihlavské firmy. Bylo zřízeno 9 ploch a nabídnuto k pronajmutí. 
Ke konci roku 2012 projekt  vykázal zisk 788,2 Kč , k březnu tohoto roku tento projekt přinesl klubu částku  
3 411,- Kč. 
Na základě nařízení rady předkládám  ke kontrole kompletní vyúčtování nákladů a výnosů. 
 
  
K BODU 3. 
Podklady ke kontrole předkládám. 
 
 
K BODU 4. 
Směrnici o mzdách předkládám. 
 
K BODU 5. 
Jako v loňské sezoně v zájmu, obsazení haly i v letním období a o prázdninách navrhuji snížit na toto 
období cenu nájmu za halu na 300,- Kč/hod pro všechny zájemce včetně našich oddílů. 
 
K BODU 6. 



Navrhuji plán organizace VH: 
Do 23.4.2013 – rozeslat formuláře dotazníků pro kandidáty do rady a kontrolní komise – obdrží   
předsedové oddílů  
 
16.5.2013 – schůze předsedů a hospodářů oddílů  
 
Do 23.5.2013 – termín odeslání pozvánek na VH a odevzdání dotazníků od kandidátů. 
 
6.6. 2013 – schůze VH (prostory jsou zamluveny) 
 
K BODU 7. 
Stav sprchových koutů na ubytovně je v havarijním stavu, jedna sprcha musela být opravena urgentně 
(prasklo kovové potrubí a vanička sprchy byla tak zrezivělá, že nešla namontovat zpátky. 
Podle smlouvy o pronájmu jsme povinni tyto opravy udělat. Bylo jednáno s panem Fuxem, nájemcem 
ubytovny. 
Výsledek jednání je takový, že sprchy by opravil pan Fux na své náklady včetně již opravené sprchy a 
náklady na tuto opravu by rozepsal do dvou let oproti snížení nájmu. Předpokládané náklady jsou 
180 000,- Kč . Nájem by byl snížen o 7 500,- Kč po dobu  24 měsíců. 
 
K BODU 8. 
Bylo jednáno s paní Švihálkovou o navýšení nájmu bytu na výši cen obvyklých Dle cenové mapy výše 
nájmu činí dolní hranice nájmu činí 80,5 Kč/m2. To je 6 029,- Kč,- měsíčně. Paní Švihálková navrhuje 
nájemné 3500,- měsíčně + 5% inflační doložku. 
  
K BODU 9. 
Hospodaření za měsíc březen a únor  předkládám 
 
K BODU 10. 
Přehled hospodaření za rok 2012, veškeré pracovní smlouvy včetně mzdových výměrů, mzdové listy 
všech zaměstnanců na základě nařízení rady předkládám ke kontrole. 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                     
Zapsal:  Jiří Procházka ředitel SK Jihlava                                                             V Jihlavě dne 18.4.2013 
 
 
 Pavel Fejt  Předseda SK Jihlava,o.s.                


