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Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. : 
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
2. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON 

Distribuce,a.s. 
3. Určení termínu schůze předsedů a hospodářů oddílu. 
4. Schválení změny smlouvy paní Machové - fyzioterapie 
5. Přehled hospodaření  k měsíci červenec 2015. 

 
Zápis k jednotlivým bodům Programu schůze Rady SK: 
1.) K bodu 1:  RSK vzala na vědomí zprávu o činnosti klubu v těchto bodech:   

- PROJEKT CENTRA ZDRAVÍ NA LODĚNICÍCH. Na základě jednání dne 1.9.2015 s 
primátorem města bylo dohodnuto, že Sportovní klub specifikuje a předloží svoje požadavky na 
zázemí vodáků a město zapracuje tyto požadavky do podmínek nově vypsaného výběrového 
řízení. RSK projednávala projekt loděnice a pověřuje předsedu L. Nožičku a ředitele SK 
k jednání s oddílem kanoistiky a dále pak s p. Zemanem o možnostech podle požadavků města.  

- II. ETAPA OPRAVY TOPENÍ NA HÁZENÉ. Oprava topení byla dokončena a bude předána 
2.týden v září. Momentálně probíhá nátěr nových částí vedení. Nátěr je realizován v rámci 
veřejně prospěšných prací. (nátěr není součástí nabídky dodavatele). 

- PROJEKT UBYTOVNY NA HALE. Na stavbu byl vydán územní souhlas a zahájeno stavební 
řízení. 

- ZMĚNA ÚČELOVOSTI V AREÁLU VOLEJBALU. Na základě kontroly nájemce (Organizace 
neslyšících ) bylo zjištěno, že SK nemá kolaudační rozhodnutí na účel pronájmu prvního patra 
budovy v areálu volejbalu. Momentálně se vyřizuje povolení změny užívání na tyto prostory.  

- UKONČENÍ NÁJMŮ NA HALE.  Nájem ukončila  paní Pleslová (Miniškola) k 31.8.2015, paní 
Kolarčíková (fotoateliér) k 30.7.2015 a pan Ďásek (kancelář vedle sekretariátu) k 30.7.2015.   

 
2.) K bodu 2 : RSK souhlasí s předloženou smlouvou o zřízení věcného břemene s firmou E.ON 

Distribuce,a.s. Jedná se o věcné břemeno na část pozemku u trafostanice u našeho objektu 
v areálu Na stoupách. 

 
3.) K bodu 3: Z důvodu projednání výše nájmů sportovišť je třeba svolat schůzi předsedů a  

hospodářů oddílů. Navržený termín je na pondělí 14.9.2015 v 19.00 hod. 
 
4.) K bodu 4: Na základě připravované přestavby ubytovny bylo nabídnuto ředitelem SK paní Machové 

náhradní místo, a to prostor kanceláře po panu Ďáskovi, za její dosavadní provozovnu fyzioterapie, která 
se nachází v prostorách budoucí ubytovny. Paní Machová s tímto řešením souhlasí, za podmínek její staré 
smlouvy. RSK s tímto řešením také souhlasí.    

 
5.)  K bodu 5: Rada SK vzala na vědomí přehled hospodaření  k měsíci červenec 2015. 
 
6.) Termín další schůze RSK je stanovena předběžně na úterý 29.9.2015 v 7.30 hod.                                                                         
 
 
Zapsal:  Jan Kníže  17.9.2015 
 

Přítomní členové rady:  
 Pavel Fejt 
 Jan Kníže 
 Květoslava Smutná 
 Luboš Nožička 
 Libor Doležal 


