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

Zápis ze schůze Rady SK Jihlava ze dne 30.05.2013
Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. :
Přítomní členové rady:
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu.
Pavel Fejt
2. Projednání směrnice o mzdách.
Jan Kníže
3. Koupě pozemku v areálu volejbalu.
Květoslava Smutná
4. Oprava WC v Pandě a změna smlouvy.
Luboš Nožička
5. Oprava topení v budově v areálu házené.
Miroslava Hercigová
6. Nájem bytu paní Švihálkové v areálu házené.
7. Předložení vyžádaných materiálů ke kontrole.(bod 5. přesunutý z minulé schůze)
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:
- PŘÍPRAVA VALNÉ HROMADY. Pozvánky, program VH, návrh usnesení,delegační lístky,
návrh jednacího řádu a přehled hospodaření, dotazníky všech kandidátů, hlasovací lístky.
- ŽÁDOST O DOTACI. Schválená dotace pro podporu zaměstnanosti na Úřadu práce.
2.) K bodu 2: RSK schválila upravenou Směrnici o mzdách s platností od 1.7.2013.
3.) K bodu 3: RSK jednohlasně schválila zařazení koupě pozemků v areálu volejbalu do programu
VH a doporučuje Valné hromadě SK odsouhlasit jejich koupi.
4.) K bodu 4: RSK chápe nutnost rekonstrukce sociálního zařízení v provozovně „Panda“ a souhlasí
s její rekonstrukcí. RSK vzala na vědomí předložený cenový rozpočet. Konečné rozhodnutí o
výši finanční investice nechá na nové Radě SK zvolené na XXX. Valné Hromadě dne 6.6.2013.
RSK žádá ředitele o zajištění konkurenční nabídky pro porovnání a předložení všech podkladů
na další schůzi Rady. Je nutné znát více informací a připravit plán přestavby.
5.) K bodu 5: RSK se seznámila s projektem opravy topení v areálu házené. RSK projednala
předložený projekt a ukládá řediteli zajistit cenové nabídky celého projektu od min. 3 různých
firem.
6.) K bodu 6: Z důvodu výpovědi z bytu paní Švihálkové ke dni 30.6.2013 a zájmu pana Fuxe o
tento bytový prostor, RSK souhlasí s s pronájmem panu Fuxovi za navrženou částku ……..Kč
měsíčně.
7.) K bodu 7: RSK vzala na vědomí předložené materiály ke kontrole.

Zapsal: Jan Kníže

Pozn.:
Termín následující Rady SK nebyl stanoven.
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