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Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. : 
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
2. Projekt revitalizace sportovního prostředí v Jihlavě. 
3. Příprava změny stanov. 
4. Rekonstrukce bytu na hale SK. 
5. Snížení nájmu ubytovny 
6. Nájem pozemku v areálu volejbalu DTJ. 
7. Pronájem stánku v areálu házené. 
8. Přehled hospodaření  k měsíci březnu 2015. 

 
Zápis k jednotlivým bodům Programu schůze Rady SK: 
 
1.) K bodu 1:  RSK vzala na vědomí zprávu o činnosti klubu.  
2.) K bodu 2 – Projekt Revitalizace: Rada SK diskutovala o účasti v projektu a o potřebách a cílech 

klubu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Rozhodnutí o účasti v projektu odložila na další 
Radu SK. Předseda Rady SK L.Nožička mezitím odešle panu Šmardovi soupis problémů se 
kterými se musí potýkat Sportovní klub (havarijní stavy a nutné revitalizace sportovišť spolu s 
předpokládaným časovým harmonogramem).      

3.) K bodu 3 - Stanovy: Ředitel pošle členům Rady SK a předsedům oddílů návrh stanov 
zpracovaný ČUS s žádostí o podněty od jednotlivých oddílů. Stanovy budou jedním z bodů 
dalších schůze Rady SK. Nové stanovy musí být schváleny během následující schůze Valné 
hromady v tomto roce.   

4.) K bodu 4 - Rekonstrukce: RSK souhlasí s rekonstrukcí sociálního zázemí bytu na hale SK, kde je 
nájemcem pan Bukovjan, a ukládá řediteli provedení rekonstrukce s vyžitím finanční částky 
získané z pojistné události. Rekonstrukce se bude týkat koupelny, WC a rozvodů vody a el. 
Energie. Celková částka určená pro rekonstrukci nepřesáhne stanovenou hranici 70.000,- Kč.      

5.) K bodu 5 - Ubytovna: Rada SK bere na vědomí žádost pana Fuxe a rozhodla snížit částku za 
pronájem o 4.000,- Kč. Celková cena bez DPH bude 26.000,- Kč za pronájem a 5.000,- Kč za 
služby.  

6.) K bodu 6 – pozemek volejbal: Rada SK pověřuje ředitele SK k dalšímu jednání s DTJ ohledně 
pronájmu pozemku vlastněném DTJ, na kterém stojí budova zázemí areálu volejbalu ve 
vlastnictví SK. Jako max. částku za pronájem stanovila 10.000,- Kč. 

7.) K bodu 7 – stánek: Rada SK souhlasí s pronájmem stánku v areálu házené panu Davidu Fürstovi 
za cenu 4.000,- Kč/rok bez služeb (energie, voda).       

8.) K bodu 5: Rada SK vzala na vědomí přehled hospodaření oddílů k měsíci březnu 2015.  
9.) Termín následující Rady SK nebyl stanoven.    

                                                                          
Zapsal:  Jan Kníže  27.4.2015 
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