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Věc:          Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. 
 
Termín:     úterý. 17.12.2013 

1.  Zpráva ředitele o činnosti klubu 
2. Dotace z loterijních peněz. 
3.  Určení částky odměn zaměstnancům. 
4. Kontrola odměn ředitele. 
5. Projednání zápisu ze schůze kontrolní komise. 
6. Ukončení smlouvy  pana Brose. 
7. Hospodaření klubu 

 
K BODU 1. 
PORUCHA VODOVODU. 
      Porucha vodovodního potrubí přípojky do haly.  Při zápisu vodoměru byl zjištěn velký odběr vody na hale 
sportovního klubu. Tato skutečnost se okamžitě začala řešit. Na místo byl okamžitě pozván vyhledavač 
poruch, který určil místo poruchy, z hlediska nepřízně počasí se mu nepodařilo určit místo přesně a 
vyhledávání a výkopové práce musely pokračovat druhý den, kdy byla závada odstraněna. Tato událost byla 
nahlášena na pojišťovnu.  
 
OPRAVA SVĚTEL. 
Na hale se postupně porouchala víc jak 50 % světel , oprava byla zadána firmě Tombak - zhotoviteli 
osvětlení. Firma závady odstranila, oprava stála  ……….  ,- Kč.  
 
JEDNÁNÍ S NÁMĚSTKEM PRIMÁTORA PRO SPORT. 

 Dne 11.12.2013 ředitel SK jednal s náměstek m primátor pro sport Mgr. Chloupkem. Schůzka se týkala 
informace o nepřímých dotacích v roce 2014 a loterijních penězích pro sport.  
 

K BODU 2. 
Již druhý rok jsme plně závislí na dotacích města z loterijní činnosti. Na rok 2014 je zdroj financování 
zajištěn, V roce 2015 nabyde účinnosti vyhláška města o zrušení výherních automatů. Tato skutečnost 
prakticky sníží zdroj financování na minimum. Jestliže město nesežene prostředky k financování  jak 
náhradu tohoto zdroje, dostane se klub do platební neschopnosti.  Bez dotací od města nemá klub šanci 
na přežití. Je třeba tuto situaci řešit již teď, tak aby nás   nepřekvapila v roce 2015. 

  
   K BODU 3. 
     Dle směrnice Směrnice č.1/2013  Vnitřní předpis upravující odměňování zaměstnanců Sportovního klubu      

Jihlava, o.s. – částku určenou na odměny navrhuji ve výši …….. . Zaměstnanci tuto částku obdrží v hrubé 
mzdě nebo poukázkách sodexo, dle svého rozhodnutí. Výši odměn jednotlivým zaměstnancům určí ředitel 
SK.  

 
K BODU 4. 
      Obměny ředitele  budou vyplaceny dle jeho pracovní smlouvy, doklady ke kontrole předkládám. 
 
K BODU 5. 
     Zápis ze schůze Dozorčí komise  předkládám. 
 
K BODU 6. 
     Pan Bros se dostal do platební neschopnosti neuhradil nájem dle smlouvy byl 2x písemně upozorněn na 
neplacení nájmu. Navrhuji vypovědět nájemní smlouvu pro neplacení k 31.12.2013. 
 
K BODU 7. 

Hospodaření k měsíci listopadu předkládám. 
 
Zapsal: Luboš Nožička  Předseda SK Jihlava,o.s.                

                 Jiří Procházka ředitel SK Jihlava                                                             V Jihlavě dne 17.12.2013 

 


