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Program schůze Rady SK JIHLAVA, z.s. 
Termín: středa 17.12.2019 v 7,30 hod. 
Program: 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze Rady klubu. 
2. Zpráva ředitele o činnosti klubu.  
3. Projednání  smlouvy o vzdání se práva náhrady škody a zprovoznění studně v Areálu Čeřínek .  
4. Projednání dodatku nájemní smlouvy na klubovnu v Areálu volejbalu. 
5. Projekt venkovního sportoviště za halou SK 
6. Pracovní skupina PR. 
7. Projednání partnerství s firmou Centropol. 
8. Půlroční odměny. 
9. Přehled hospodaření k měsíci listopadu 2019.  

 
K BODU 1.  
Zápis předkládám.  
 
K BODU 2.  
ENERGETICKÝ POSUDEK  
Dle rozhodnutí Rady SK byly data o energiích předány Energetická správě s.r.o.  k vypracování 
energetického posudku na naše objekty.  
 
KONCERT NA HALE 
V rámci povolení multifunkčnosti haly byla podepsána smlouva o pronájmu haly na koncert skupiny Harlej, 
který se bude konat 11.4.2020.  
 
DOTACE 
16.12.2019 Zastupitelstvo města Jihlavy rozhodlo o podpoře provozu SK Jihlava ve výši 1 200 000,- Kč. 
 
NOVÁ HALA 
Dále probíhají jednání s městem, které by měli směřovat k uzavření smlouvy o podmínkách podpory ze 
strany města.  
 
K BODU 3. 
Nový nájemce Čeřínku na svoje náklady opravuje kuchyň restaurace a sociálky v dolní chatě. Podmínkou 
k provozu restaurace je povolení k provozování studny jako zdroje pitné vody. Součástí žádosti je zpracování 
provozního řádu. Podle nových pravidel a na základě jednání z hygienou by měl o povolení žádat majitel. 
Byla oslovena autorizovaná firma, která nám provozní řád zpracuje. Nabídku předkládám. 
 
 K BODU 4.  
Na sekretariát klubu se obrátil nájemce klubovny v areálu Volejbalu s žádostí o změnu plateb nájemného a to 
z měsíční frekvence na čtvrtletní. Změnu smlouvy předkládám.  
 
K BODU 5.  
Jako první dílčí projekt pracovní skupina projednala venkovní boxerský ring. Navrhuji v letošním roce zakopit 
materiál na tento ring. 
  
 K BODU 6. 
Pracovní skupina  PR  pracuje na projektu oslav 110 výročí klubu.  
Návrh programu oslav.  

- Výstava k historii klubu 
- Čarodejnice s SK 
- Výtání prázdnin  
- Sportovní den 
- Ples 
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Jako první počin těchto oslav je výstava. Příprava výstavy je v dost velkém časovém presu 3.12.2020 se 
sejde skupina k urychlenému řešení náplně výstavy. Realizaci výstavy navrhuji ve spolupráci s firmou 
Yashica.   
 
K BODU 7. 
Ředitel inicioval jednání s představiteli firmy Centropol.Proběkhla schůzka s vedením firmy Cenropol. Na 
schůzce bylo jednáno o dvou projektech a to plošná podpora klubu na základě odběrů energie našimi členy 
dle individuálního ceníku pro SK Jihlava a dále sociální projekt podpory dětí s dětského domova ve 
spolupráci s SK Jihlava.  
 
 
K BODU 8. 
Navrhuji projednat půlroční odměny dle směrnice č.1/2019 vnitřního předpisu upravujícího odměňování 
zaměstnanců Sportovního klubu Jihlava. Podmínky, které jsou udány ve směrnici, jsou splněny. 
 
 
 K BODU 9.  
Přehled hospodaření a výpis z účtu k měsíci listopadu předkládám. 
 
 
 
 
Zapsal: Jan Šmarda předseda SK Jihlava, z.s.                
             Jiří Procházka ředitel SK Jihlava, z.s.                                              V Jihlavě dne 17.12.2019 


