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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. : 
 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu 

2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  

3. Projednání výběrového řízení na rekonstrukci šaten. 

4. Projednání účasti na schůzi předsedů a hospodářů. 

5. Projednání smlouvy o pronájmu restaurace. 

6. Příprava Valné hromady SK. 

7. Přehled hospodaření  k měsíci březen 2018 . 
 

 

Zápis k jednotlivým bodům Programu schůze Rady SK: 

1. Rada provedla kontrolu zápisu z minulé schůze Rady Sportovního klubu. 

2. Rada vzala na vědomí zprávu ředitele o činnosti klubu. 

3. Rada tímto v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s 

názvem "Rekonstrukce zázemí sportovní haly SK Jihlava" rozhoduje o výběru dodavatele Elektric 

Nova - export, spol. s r.o., Havlíčkova 4821/13, 586 01 Jihlava, IČ: 47910704. Komise pro otevírání, 

posouzení a hodnocení nabídek nabídku výše uvedeného dodavatele vyhodnotila jako ekonomicky 

nejvýhodnější v souladu s kritérii a pravidly hodnocení uvedenými v zadávací dokumentaci. 

Rada schválila smlouvu o dílo na rekonstrukci šaten Haly s firmou Elektric NOVA-export,spol.s.r.o., 

která byla vybrána komisí při výběrovém řízení. 

 

4. Rada schválila nový termín schůze s předsedy oddílů na 23.4.2018 v 19,00 v klubovně házené  

5. Rada schválila nájemní smlouvu na pronájem restaurace na Hale s Robertem Pavlíkem. 

   Rada schvaluje instalaci podhledů v restauraci v maximální výši 77000 bez DPH. Investici zaplatí              

nájemce a bude započtena částkou 5000,- z měsíčního nájemného. 

6. Rada stanovila termín Valné Hromady SK na 25.5.2018 v 17,00 v restauraci na hale.  

7. Rada vzala na vědomí hospodaření SK Jihlava 

Termín další Rady SK Jihlava bude v úterý 22.5.2018 v 7:30 hod.  

 

Zapsal dne 18.4.2018:    Luboš Nožička  --------------------------   

                                                                                                                                                                              

Předseda: Jan Šmarda  ------------------------- 
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