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1.) Rada stanovila pravidla pro projednávání a zmožných způsobů 

odsouhlasení jednotlivých bodů schůze Rady SK, aby se 

předcházelo následným nedorozuměním: 

a. V případě, že bude nutné projednávat některý z bodů 

Programu schůze Rady SK nebo i bodů v programu 

neuvedených nestandardně tj. komunikací mimo schůzi rady SK (např. mailem, 

telefonem apod.) musí být nejprve všichni členové Rady SK s tímto obeznámeni a 

všichni s touto formou komunikace musí souhlasit. Pokud minimálně 1 ze členů nebude 

souhlasit z touto komunikací, musí být svolána mimořádná schůze Rady SK.  

b. Z každého nestandardně vedeného projednávání musí být zhotoven zápis.    

2.) Rada SK požaduje ,aby ředitel vytvořil směrnici pro výplatu prémií (odměn) pro všechny 

zaměstnance SK a předložil ji Radě SK na jejím dalším zasedání.  

3.)  Rada SK žádá ředitele o předložení všech vyplacených odměn a dokumentů (smlouva, 

dodatek atd.) opravňujících k vyplacení všech odměn řediteli SK za rok 2012.  

4.) K bodu 2 programu schůze Rady SK: Rada SK souhlasí s předloženou smlouvou. Předseda 

Rady SK Pavel Fejt nesouhlasí s formulací smlouvy na dobu neurčitou.  

5.) K bodu 3 programu schůze Rady SK: Rada SK souhlasí s předloženou smlouvou.  

6.) K bodu 4 programu schůze Rady SK: Rada SK souhlasí s předloženou smlouvou.  

7.) K bodu 5 a 6 programu schůze Rady SK: Rada SK odložila projednání těchto bodů na příští 

schůzi Rady SK.   

8.) K bodu 8 programu schůze Rady SK: Rada SK vzala na vědomí přehled hospodaření SK.   

9.) K bodu 9 programu schůze Rady SK: Rada SK odložila projednání tohoto bodu na příští 

schůzi Rady SK.   

 

Zapsal:  Jan Kníže  

                                                                          

 

Pozn.:  

Termín následující Rady SK byl stanoven na 18.4.2013 , v 7.00 hod.  

Přítomní členové rady:  

 Pavel Fejt 

 Jan Kníže 

 Květoslava Smutná 

 Luboš Nožička 

 Miroslava Hercigová 


