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

Zápis ze schůze Rady SK Jihlava ze dne 14.05.2013
Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. :
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu .
2. Projednání směrnice o mzdách.
3. Projednání programu a usnesení valné hromady
4. Předložení vyžádaných materiálů ke kontrole.(bod 11.
přesunutý z minulé schůze)
5. Nájem bytu paní Švihálkové (bod 9. přesunutý z minulé
schůze)
6. Hospodaření za měsíc duben

Přítomní členové rady:
Pavel Fejt
Jan Kníže
Květoslava Smutná
Luboš Nožička
Miroslava Hercigová

Zápis k jednotlivým bodům Programu schůze Rady SK:
1.) K bodu 1: RSK vzala na vědomí zprávu ředitele SK Jihlava o činnosti klubu jmenovitě v těchto
bodech:
DOTACE MĚSTA Z LOTERIÍ.
Prostředky z dotace města byly vyplaceny na účet klubu.
KÁCENÍ STROMŮ V AREÁLU HÁZENÉ.
Stromy byly odstraněny a nahrazeny novou výsadbou dle povolení. Zbývá doplnit ještě 2
okrasné třešně, budou vysazeny na podzim.
REKLAMNÍ PLOCHY V AREÁLU HÁZENÉ.
Bylo zažádáno o povolení zřízení a provozování reklamních ploch v areálu házené na plotě
naproti autobusovému nádraží. Povolení vydal Magistrát města Jihlavy – odbor dopravy
s platností do 31.12.2017.
2.) K bodu 2: Ředitel: „Směrnice byla zkonzultována s advokátní kanceláří JUDR. Božena
Zmátlová.“ RSK diskutovala s ředitelem SK připravovanou směrnici mzdách. Ukládá řediteli
provést odsouhlasené změny zaslat jednotlivým členům RSK k odsouhlasení.
3.) K bodu 3: RSK prošla, upravila a doplnila navržený Program XXX. Valné hromady SK a
Návrhem jednacího řádu XXX.VH SK.
4.) K bodu 5: Kontrolu vyžádaných materiálů RSK přesunula na další schůzi RSK.
5.) K bodu 6: Ředitel: „Paní Švihálková dala výpověď z nájmu bytu k 30.6.2013. Je potřeba
projednat podmínky příštího pronájmu těchto prostor.“ RSK pověřuje ředitele SK, aby našel
nového nájemce bytu nebo jiné řešení s možným využitím volných prostor pro bytové nebo
kancelářské účely.
6.) K bodu 7: RSK vzala na vědomí hospodaření klubu za měsíc duben.
Zapsal: Jan Kníže

Pozn.:
Termín následující Rady SK byl stanoven na 30.5.2013 , v 7.00 hod.
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