
 Sportovní klub Jihlava, Okružní 2, Jihlava 
                                                             Tel.+420 567 310 014 
 

Věc:          Program schůze Rady SK 
Termín:     úterý 11.1.2011 
 
       1    Zpráva ředitele o činnosti klubu. 

2 Ţádost oddílu Moderní Gymnastiky o prominutí dluhu. 
3 Ţádost oddílu karate o nákup ţíněnky. 
4 Ţádost o odměny. 
5.  Přehled hospodaření 

 

K BODU 1. 
KOMERČNÍ AKCE NA HALE 
Koncert skupiny SLADE  byl promotérem přeloţen, termín konání nám oznámí. 
 
JEDNÁNÍ NA MAGISTRÁTU. 
Zastupitelstvo města drtivou většinou 34 hlasů schválilo Sportovnímu klubu Jihlava dotaci na provoz  
(energie a, vodné) ve výši 199 000,- Kč 
 
 NOVÝ SPONZOR         
Nový sponzor SK  - Podlahářství Šťáva za pronájem reklamy ve výši   ……….. Kč.   
 
SCHŮZE PŘEDSEDŮ A HOSPODÁŘŮ ODDÍLŮ. 
16.12.2010 proběhla schůze předsedů a hospodářů oddílů , přítomni byli seznámeni s aktuálními dopady 
nově zavedeného systému hospodaření, nový systém po uplynutí třech měsíců se jeví jako pozitivní. 
Kaţdý předseda obdrţel písemný přehled hospodaření a výpis hospodaření svého oddílu. Oddíly byly 
upozorněny na řádné účtování svých  nákladů. 
 
K BODU 2: 
Oddíl MG splácí dluh za nájemné z roku 2003 ve výši  ……….Kč , k dnešnímu dni má splaceno……..,- 
Kč, zbývá zaplatit ……….- Kč .Dnes se dostal oddíl v důsledku zvýšení nájmů do situace kdy nemůţe 
splácet dluh a ještě hradit zvýšený nájem. Rodiče odmítají platit dluh, který se stal v době kdyţ ještě 
neměli s oddílem nic společného.  Oddíl ţádá o prominutí zbývající části dluhu..K jednání se dostaví 
hospodářka oddílu pí. Hercigová. 
                                                               
BODU 3:   
Oddíl karate ţádá o zakoupení ţíněnky. Nákup ţíněnky je schválen Valnou hromadou SK. Oddíl 
připravuje závody na hale a k tomu potřebuje ţíněnku, současná ţíněnka je v dezolátním stavu. 
K jednání se dostaví předseda oddílu Roman CHaloupka. 
 
K BODU 4: 
V důsledku špatné finanční situace byli zrušeny odměny zaměstnancům klubu. Na základě zlepšení 
situace (výsledky hospodaření předkládám) ţádám o vyplacení odměn v maximální výši pro všechny 
zaměstnance………... Odměny budou vyplaceny formou poukázek SODEXO nebo ve výplatě sníţené o 
odvody. Výše odměn na jednotlivé zaměstnance určí předseda SK  ve spolupráci s ředitelem SK podle 
pracovního nasazení zaměstnanců v minulém roce. 
 
K BODU 5:  
Předkládám přehled hospodaření k 30.11.2010 a celkový přehled za rok 2010 včetně dohadů. Dále 
předkládám .výsledky hospodaření za minulý rok po jednotlivých střediscích. 
 
V Jihlavě dne 11.1.2011 
 
                                                                                              Pavel Fejt 
                                                                                              předseda Rady SK Jihlava 
                                                                                                
                                                                                             ředitel SK Jihlava Jiří Procházka                                                                                                


