Sportovní klub Jihlava o.s., Okružní 2, Jihlava,PSČ 58601

Zápis z Rady SK Jihlava ze dne 21.7.2009
Podle jednotlivých bodů Programu schůze Rady SK :

Přítomní členové rady:
Pavel Fejt
Jan Kníže
Květoslava Smutná
Luboš Nožička
Ludovít Múčka

1. Přítomní členové rady vzali na vědomí tyto skutečnosti:
a. FÚ Jihlava provedl ve dnech 3.a 11.6.2009 daňovou kontrolu za
období 2006 a 2007, kde nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi
předloženým vyúčtováním daně a povinnostmi plátce (více ve Zprávě o výsledku daňové
kontroly).
b. Provedení malby a nápisu u vchodu do haly tak, jak bylo projednáno na předchozím zasedání
Rady SK
c. Kolaudační souhlas ze dne 9.7. se změnou účelovosti haly SK na víceúčelový sportovní a
společenský sál.
d. Nutnost opravy asfaltové plochy hokejbalového hřiště firmou Colas CZ v ceně…….,- Kč.
e. Smlouvu o dobrovolnické činnosti s panem Jiřím Bartošem.
2. Přítomní členové rady vyslechli obhajobu pana Sychry ve věci porušení pravidel SK Jihlava
pronajmutím haly třetí osobě. Pan Sychra se za svoje jednání omluvil a potvrdil vystavení pouze
jednoho daňového dokladu v ceně 165,- Kč Polytechnice v Jihlavě. Protože nebylo zjištěno ze
strany SK Jihlava další doklady ( po konzultaci s účetním Polytechniky) ani jiné porušení pravidel,
členové se shodli pouze na mírném trestu. Upřesnění bude provedeno na další schůzi rady SK.
Přítomní členové rady vybrali mantinely pro oddíl florbalu. Z cenových nabídek (vč. DPH):
a. Spinflo s.r.o.
sklo laminát - bílá
…………Kč
b. Spinflo s.r.o.
plastové ( Uher) – bílá
…………Kč
c. Spinflo s.r.o.
plastové ( Uher) – černá
…………Kč
d. RSA Aktive IFF
plastové
…………Kč
e. Rosko Sport s.r.o.
plastové
- bílá
…………Kč
f. Rosko Sport s.r.o.
plastové
- černá
…………Kč
g. Uher Company
plastové
- bílá
…………Kč
Vybráno !
h. Uher Company
plastové
- černá
…………Kč

3.

Hodnotícími kritérii byla cena a také doporučení oddílu florbalu o dobré kvalitě mantinelů Uher.
Koupě mantinelů se uskuteční za těchto podmínek:
a) Bude ověřeno, zda nestačí pouze atest na současné mantinely za částku podstatně nižší než je
koupě nových.
b) V případě koupě nových: Bude vyměřena částka pro oddíly (vlastní i cizí) používající nové
mantinely a o to bude navýšena současná cena za pronájem haly. Cílem je postupná
návratnost investice s výhledem na dobu 3-5 let. Cena nutno projednat s oddíly.
c) V případě koupě nových: Bude usilováno o prodej stávajících mantinelů a tím snížení
ztrátovosti investice.
4. Přítomní členové rady ve věci změny nájemce stánku v areálu házené a hokejbalu nemají
námitek a souhlasí s předloženými skutečnostmi (nájemní smlouva, datum platnosti 1.8.2009)
Přítomní členové rady se shodli na odložení jednání ve věci oddílu sportovního tance. Sl.
Kociánová se nedostavila na schůzi k projednání současné situace.

5.
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6. Přítomní členové rady ve věci se shodli na změně finančního ohodnocení právního
zástupce SK Jihlava pan JUDr. Ševčíka. Z důvodu úspory finančních prostředků dohodnout s JUD.
Ševčíkem změnu z paušální platby na platbu za úkon po zkušební dobu v délce trvání 1 roku.
Podle sdělení ředitele SK se nepředpokládá v následujícím období zvýšená nutnost použití Změna
platby by byla provedena až po ukončení procesu s panem Fišerou.
7. Přítomní členové rady vzali na vědomí přehled hospodaření SK za 1. – 6. 2009.
Zapsal: Jan Kníže 18.8.2009

Pozn.:
Následující rada je plánována na 20.8.2009 13:30
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