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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. : 

 

Program:  

1. Volba předsedy a místopředsedy klubu. 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 

3. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  

4. Posouzení systému  rozdělení dotací z Programu VIII. a dlouhodobé činnosti.  

5. Rozhodnutí o vrácení dotace za výtoč v restauraci Panda, pivovaru Staropramen.  

6. Výběr nového dodavatele energií. 

7. Posouzení žádosti na pololetní odměny zaměstnanců. 

8. Přehled hospodaření  k měsíci květnu 2017 .  

 

Zápis k jednotlivým bodům Programu schůze Rady SK: 

1. Rada provedla volbu předsedy a místopředsedy klubu. Předsedou SK Jihlava je Jan Šmarda a 

místopředsedou Libor Doležal. 

2. Rada provedla kontrolu zápisu z minulé schůze Rady klubu. 

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

Rada pověřuje ředitele k zahájení jednání s Odborem dopravy o řešení dopravní situace kolem haly 

SK. 

4. Rada projednala systém rozdělení dotací Programu VIII. a schválila rozdělit dotaci na 

dlouhodobou činnost do vnitřního nájmu 50% a zbytek doplatit z hospodářské činnosti. 

5. Rada rozhodla o vrácení dotace za výtoč v restauraci Panda, pivovaru Staropramen.   

Rada rozhodla o dodatku smlouvy s provozovatelem restaurace Panda.                                                                             

Provozovatel restaurace Panda bude pokrývat akce na hale SK, přesahující dle plánu 4 hodiny.    

Rada pověřuje ředitele k projednání  zákazu prodeje a výdeje jakýchkoliv potravin v celém areálu 

haly SK se všemi oddíly, kromě akcí předem domluvených s ředitelem SK.                                                                                                               

6. Rada pověřuje ředitele k projednání kompletních podmínek firem ČEZ a Centropol. 

7. Rada schvaluje půlroční odměny zaměstnancům dle Směrnice č. 3/2016 ve výši …….. Kč a 

řediteli ve výši …… Kč. 

8. Rada pověřuje ředitele k projednání dorovnání nájmů s oddíly malé kopané, kanoistiky, CPV, 

kobuda a moderní gymnastiky. 

Termín další Rady SK Jihlava bude 25.7.2017 v 7:30 hod. 

Zapsal:  Libor Doležal 27.6.2017 

Přítomní členové rady:  

 Pavel Fejt 

 Jan Šmarda 

 Květoslava Smutná 

 Luboš Nožička 

 Libor Doležal 
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