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K jednotlivých bodů Programu schůze Rady SK : 

1.) K bodu 1:  RSK vzala na vědomí zprávu ředitele SK Jihlava 

 

2.) RSK zamítla žádost školy Rojin Lijang o členství v SK Jihlava na základě svého dřívějšího 

rozhodnutí o nepříjímání dalších sportovních oddílů do SK Jihlava 

 

 

3.) RSK bere na vědomí zrušení účtu v Raiffeisen bance a převedení na spořící účet zřízený u 

stávajícího provozního účtu v KB.  

 

4.) K bodu 2 týkající se restaurace panda: RSK uznává dluh firmy …. Ve výši 88 732 Kč.  RSK 

ukládá řediteli vyjednat splacení dluhu nejpozději do 31.20.2012. pokud dluh nebude zaplacen, 

bude účtováno penále podle platné smlouvy. RSK nesouhlasí s předloženým zápočtem 

stavebních úprav. 

 

 

5.) K bodu 3: RSK nesouhlasí s novým návrhem cen sportovišť a ukládá řediteli:  

a. Zjistit aktuální ceny nájmů sportovních zařízení (tělocvičny, haly, kurty, taneční sály  

apod.) v Jihlavě a doplnit je do přiložené tabulky v excelu.  

b. Vytvořit kalkulaci cen (hodinových sazeb) sportovišť v případě 100% obsazenosti 

sportovišť a celý rok v atraktivních hodinách: 

- sportovní hala 15 - 21 hod. 

- judo    15 - 21  hod.   

- zápas   15 - 21  hod.   

- box    15 - 21  hod.   

- zrcadlový sálek  15 - 21  hod.   

- stolní tenis   15 - 21  hod.   

- házená   15 - 19  hod.  

- hokejbal   15 - 19  hod.  

- volejbal   15 - 19  hod.  

RSK žádá o zpracování těchto údajů do týdne, pro urychlení dalších kroků.  

 

6.) RSK rozhodla o neproplacení měsíčních prémií za měsíce září až prosinec 2012 řediteli SK za 

pochybení ve věci dlužných nájmů restaurace Panda.   

 

 

Zapsal:  Jan Kníže 24.9.2012 

                                                                          

 

Pozn.:  

 

Termín následující Rady SK nebyl stanoven.  

                                                                             

                                                                              

Přítomní členové rady:  

 Pavel Fejt 

 Jan Kníže 

 Květoslava Smutná 

 Luboš Nožička 

 Miroslava Hercigová 
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