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K jednotlivých bodů Programu schůze Rady SK : 

1.) K bodu 1:  RSK vzala na vědomí zprávu ředitele SK Jihlava o 
činnosti klubu jmenovitě v bodech :  

a. Personální změny zaměstnanců SK Jihlava 
b. Žádost o dotace na provoz od MŠMT 
c. Jednání o možných dotacích na základě změny loterijního zákona. 
d. Podání žádosti o dotace na pokrytí ztráty způsobené provozem veřejného bruslení   
e. Podání žádostí na všechny 3 body grantového programu Kraje Vysočina  

 
2.) K bodu 2: Stavba sportovního zázemí sport.areálu Na Stoupách financovaná Magistrátem 

města Jihlavy.  
a. Ve věci kanalizace: RSK navrhuje převod na Město Jihlava bezúplatně. Nutné 

schválení valnou hromadou na dalším zasedání VH SK Jihlava.  
b. Ve věci trafostanice: RSK navrhuje výměnu pozemku za jiný např. v sousedství 

pozemků vlastněných SK Jihlava. 
c. Ve věci cyklostezka: RSK ukládá řediteli obstarání a přípravu všech potřebných 

podkladů a vypracováním návrhu pro převod pozemků do příští schůze před VH SK 
Jihlava.  

 
3.) K bodu 3: RSK navrhuje termín pro schůzi předsedů oddílů a hospodářů na termín 10.5.2012 v  

16,30 hod. RSK dále navrhuje termín valné hromady na den 31.5.2012  v čase 17,00 hod.   
 
4.) K bodu 4: RSK vyslechla podrobnou zprávu ředitele týkající se hospodaření SK Jihlava v roce 

2011 a požádala ředitele o doplnění  zprávy o hospodaření  SK pro lepší přehlednost na příští 
schůzi RSK zejména ve věci zdůvodnění výše ztráty SK, seznam dlužníků a výše částek,  a 
také předpokládaný odhad zisků a získaných dotací na provoz SK v roce 2012.    

 
5.) RSK vzala na vědomí přehled hospodaření za měsíc březen a měsíční výpisy z BÚ. 

 
 
Zapsal:  Jan Kníže  
                                                                          
 
Pozn.:  
 
Termín následující Rady SK byl stanoven na 10.5.2012 ve 14,30 hod.  
                                                                                                                                     
                        

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


