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Věc:          Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. 
 
Termín:     Čtvrtek 18.12.2014 
 
 

1. Zpráva ředitele o činnosti klubu. 
2. Půlroční odměny zaměstnanců. 
3. Žádost oddílu lukostřelby o revizi výpočtu úhrad za užívání sportoviště. 
4. Přehled hospodaření  k měsíci listopadu  2014. 

 
K BODU 1. 
 
VÝMĚNA MĚSTSKÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ NA HALE V OKRUŽNÍ ULICI 
Práce na kanalizaci pokračují. Stavbu zkomplikovali kabely el. vedení nezaznamenané v projektové 
dokumentaci a špatná statika požárního  únikového schodiště. Tyto věci byly vyřešeny v součinnosti 
s investorem.   
  
ZÁBAVNÍ VEČER PRO AUTOMOTIVE LIGHTING. 
V sobotu 6.12.2014 proběhl  zábavný večer s produkcí skupiny CHinasky na hale v Okružní ulici. Akce za 
mimořádných směn personálu a pomoci pracovníku provádějících v SK veřejně prospěšné práce proběhla v 
pořádku, nájemce byl spokojen. 
 
KANALIZACE OD AREÁLU NA STOUPÁCH. 
V souvislosti ze stavbou zázemí pro atletický stadion byla přepojena kanalizační přípojka objektu do nového 
kanalizačního potrubí.  Současně byla provedena revize starého úseku odpadního potrubí. Bylo zjištěno, že 
odpadní potrubí je neprůchodné pro kameru. Po novém roce se je potřeba objednat tlakové čištění 
z odsáváním a kanalizaci vyčistit a poté zrevidovat kamerou.  
 
OPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY. 
Na základě havarijního stavu vodovodní přípojky haly v Okružní ulici, byla část původního litinového potrubí 
nahrazena novým, plastovým. Oprava stála 35 052,-Kč. 
 
NOVÝ ZAMĚSTNANEC 
Od 1.12.2014 byl přijat pan Marek Psota na místo pomocného údržbáře. Na plat pana Psoty byla vyřízena 
dotace EU z Úřadu práce. 
  
K BODU 2. 
Dle směrnice o č.1/2013 může rada určit půlroční odměny zaměstnancům. Podmínky k odměně byly za 2 
pololetí roku splněny. 
 
   
K BODU 3. 
Materiály pro kontrolu  odměn ředitele vyplývající z jeho pracovní smlouvy předkládám. 
 
 
K BODU 4. 
Hospodaření k měsíci listopadu předkládám. 
 
 
 

 
Zapsal: Luboš Nožička  Předseda SK Jihlava,o.s.                

                 Jiří Procházka ředitel SK Jihlava                                                             V Jihlavě dne 18.12.2014 
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