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

Program schůze Rady SK JIHLAVA, o.s.

Termín: úterý. 23.7.2013
1. Zpráva ředitele o činnosti klubu .
2. Výběr dodavatele na opravu topení.
3. Informace o kalkulaci nájmů na období 1.9.2013-31.8.2014.
4. Oprava sociálek v restauraci Panda.
5. Žádost o členství oddílu lukostřelby.
6. Posouzení hospodářského výsledku v závislosti na půlročních odměnách zaměstnanců klubu.
7. Hospodaření za měsíc červen.

K BODU 1.
-

-

Informace o volbách předsedy a místopředsedy klubu byly aktualizovány na stránkách klubu.
S tabulky hospodaření byly vymazány kolonky s oddíly kondiční cvičení a florbal.
Výpočty dotaci na sportoviště předkládám.
Změna Občanského zákoníku je schválena od 1.1.2014, avšak nejsou vydány prováděcí
vyhlášky a aktualizovány navazující zákony. Dnes nám nikdo neřekne jak se prakticky s tím klub
má vypořádat. Obrátil jsem se s dotazem na Okresní ČUS (bývalé ČSTV). ČUS to zatím neřeší
a čeká až bude přehlednější situace.
Informace oddílům byla zaslána, telefon byl přesměrován.

K BODU 2.
O vypracování nabídky na opravu topení na házené byly požádány firmy: Votop,s.r.o. , Plynoservis
Dobrovolný,s.r.o., Instalo Jihlava,s.r.o., Fiting Jihlava v.o.s., Václav Líbal-instalatérství. Nabídky
předkládám v příloze.
K BODU 3.
Předběžnou kalkulaci nájmů na příští sezonu předkládám v příloze.
K BODU 4.
Na opravu sociálek v restauraci Panda byla vypracována konkurenční nabídka ceny prací jsou stejné.
Nabídku v příloze předkládám.
K BODU 5.
Na klub se obrátili zástupci nově vzniklého oddílu lukostřelby v Jihlavě s žádostí o členství v klubu. Chtěli
by trénovat a pořádat zde závody v lukostřelbě a tím reprezentovat náš klub. Jako prostory k trénování by
jim postačil zrcadlový sálek, který není využitý.
K BODU 6.
Ředitel SK dle směrnice č.1/2013 určil zaměstnancům půlroční prémie, které jsou podmíněny kladným
hospodařením klubu. Výsledek hospodaření středisek k 30.6.2013 je 489 796 Kč- dokládám přehledem
hospodaření.
K BODU 7.
Hospodaření za měsíc červen předkládám

Zapsal: Luboš Nožička Předseda SK Jihlava,o.s.
Jiří Procházka ředitel SK Jihlava

V Jihlavě dne 23.7.2013

