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

Zápis ze schůze Rady SK Jihlava ze dne 25.06.2013
Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s. :
1. Informace o schválených dotacích na dlouhodobou činnost.
2. Volba předsedy a místopředsedy klubu.
3. Přehled hospodaření klubu za měsíc květen 2013.

Přítomní členové rady:
Pavel Fejt
Jan Kníže
Květoslava Smutná
Luboš Nožička
Libor Doležal

Zápis k jednotlivým bodům Programu schůze Rady SK:
1.) K bodu 1: RSK vzala na vědomí zprávu o dotacích na dlouhodobou činnost schválených
zastupitelstvem města.
2.) K body 2 : Rada Sportovního klubu zvolila za svého předsedu pana Luboše Nožičku. Jako
místopředseda byl zvolen Jan Kníže. RSK ukládá řediteli aktualizaci webových stránek klubu ve
věci změny údajů o členech RSK.
3.) K bodu 3: RSK vzala na vědomí hospodaření klubu za měsíc květen. V přehledu hospodaření se
vyskytují již neexistující oddíly: Kondiční cvičení a florbal. Oba kluby musí být vymazány
z následujícího přehledu v dalších přehledech.
4.) RSK žádá ředitele SK o provedení aktuálních výpočtů dotací sportovišť pro vlastní oddíly.
Návrh by měl obsahovat celkovou částku v Kč/hod při dotaci oddílu 55%, 60% a 70% a vliv
výše dotace na provoz klubu SK.
5.) SK Jihlava o.s. : RSK žádá ředitele o prověření platnosti formy právnické osoby jako občanské
sdružení (o.s.). V případě ukončení platnosti o.s. žádá o včasné zajištění patřičných kroků pro
fungování SK Jihlava jako fyzické osoby.
6.) Úprava Stanov SK Jihlava: RSK žádá o zaslání výzvy na všechny oddíly SK Jihlava ve věci
úpravy Stanov sportovního klubu. RSK žádá o připomínky, návrhy ke změně či doplnění Stanov
SK Jihlava.
7.) Telefonické spojení na sportovní klub: Pevná linka v kanceláři ředitele musí být v době
nepřítomnosti ředitele přesměrována na vedlejší kancelář (pí Hortenské) případně na mobil
ředitele tak, aby během dne byl vždy někdo k dispozici.
8.) Termín následující Rady SK byl stanoven na 23.7.2013, v 7.00 hod.
Zapsal: Jan Kníže
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