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

 

Věc:          Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. 
 
Termín:     úterý. 30.5.2013 

1. Zpráva ředitele o činnosti klubu . 
2. Projednání směrnice o mzdách. 
3. Koupě pozemku v areálu volejbalu. 
4. Oprava WC v Pandě a změna smlouvy. 
5. Oprava topení na házené. 
6. Nájem bytu paní Švihálkové  
7. Předložení vyžádaných materiálů ke kontrole.(bod 5. přesunutý z minulé schůze) 

 
 

K BODU 1. 
PŘÍPRAVA VALNÉ HROMADY. 
Pozvánky, program VH,návrh usnesení,delegační lístky,návrh jednacího řádu a přehled  hospodaření 
byly předány nebo odeslány poštou v termínu 14 dní před valnou hromadou. Dotazníky všech kandidátů 
byly prezentovány na stránkách SK. 
Dále byly připraveny hlasovací lístky a tabulky pro volební komisy. 
 
ŽÁDOST O DOTACI 
Bylo zažádáno o dotaci pro podporu zaměstnanosti na Úřadu práce ve výši cca 97 000,- Kč. Dotace byla 
schválena. 
 
   K BODU 2. 
Směrnice byla upravena dle podnětů rady  – směrnici předkládám v příloze.  
K BODU 3. 
Na sportovní klub se obrátilo Lidové družstvo v Jihlavě, Legionářů 1472/15a, s nabídkou odprodeje jejich 
pozemků, které jsou zastavěny naší budovou  v areálu volejbalu Úprkova 6, Jihlava. Cenu navrhly podle 
zákona 151/1997 Sb  na 1 240,- Kč za m2. Celková částka za pozemky 3026/2 a 3026/8 by byla 21 080,- 
Kč. Navrhuji koupě těchto pozemků dodatečně zařadit do programu VH.  
K BODU 4. 
Najemce hospůdky Pandy pan Furst žádá o rekonstrukci sociálního zařízení v provozovně, staré 
vybavení již neodpovídá hygienickým předpisům je ochoten podílet se částečně na této rekonstrukci, 
Specifikaci nákladů na rekonstrukci včetně podílu pana Fursta předkládám. 
 
Dále pan Furst žádá z hlediska jeho investic do restaurace o úpravu doby nájmu na dobu určitou a to na 
10 let.. 
K BODU 5. 
Byl  zpracován projekt opravy topení tak aby se zefektivnila účinnost topení v budově v areálu házené. 
Technické řešení přijde okomentovat tvůrce projektu pan Fiala, který byl pozván. 
Z hlediska finančních možností klubu navrhuji, rozdělit tuto opravu na dvě etapy a to nejprve udělat 
samostatné topení dle projektu v bytě paní Švihálkové. (náklad cca 50 000 Kč) Druhou etapu odložit na 
příští rok s tím, že koncem roku se celá věc posoudí na základě výše obdržených dotací z města. 
K BODU 6. 
Byt byl nabídnut paní Jeřábkové uklízečce v areálu házené, paní Jeřábková tuto nabídku nevyužila. 
Dále byl byt nabídnut panu Fuxovi nájemci ubytovny – pan Fux by nabídku akceptoval za nájem ve výši 
5000,- měsíčně. 
  
K BODU 7. 
Vyžádané materiály předkládám ke kontrole. 
 
Zapsal:  Jiří Procházka ředitel SK Jihlava                                                             V Jihlavě dne 30.5.2013 
 
 
 Pavel Fejt  Předseda SK Jihlava,o.s.                


