
ZÁPIS č. 1/2017 
z jednání výkonného výboru SK Žižkov Praha konaného 8. 2. 2017 

 
Přítomni: pp. Všetečka, Kotrba, Kindl, M. Hájek, Lukáš, Štorek 
Hosté: S. Hájek, Sochor 
Omluven: Mašek 
   
Program: 1. Informace o podpisu smlouvy na nákup pozemků 
 2. Příprava rozpočtu oddílů a SK 
 3. Příprava výročních členských schůzí oddílů 
 4. Příprava valné hromady SK 
 5. Různé 
 
1) Předseda p. Všetečka, informoval členy VV o uzavření smlouvy o nákupu pozemku pod areálem „Primaska“ a 

o jejích podmínkách.  P. Kotrba informoval o výzvě Katastrálního úřadu k doložení dokumentů. P. Hájek 
informoval VV o stavu vývoje prodeje bytů a vyzval členy VV k aktivnímu zapojení při prodeji. Při diskuzi 
požádal v případě jakýchkoliv dotazů a požadavků o písemnou (elektronickou)formu, aby se eliminovaly 
případné nedorozumění v případě nedostupnosti. V následujícím týdnu opět rozešle členům VV dostupné 
materiály o dispozicích bytů a ti je použijí dále dle svého uvážení. 

 
2) P. Kotrba seznámil VV s návrhem rozpočtu s tím, že návrh rozpočetu zatím neobsahuje rozpočty jednotlivých 

oddílů. Všem členům VV byl předán návrhy rozpočtu SK 2017 podle jednotlivých objektů a středisek vlastní 
činnosti. Konečná verze návrhu rozpočtu bude zpracovaná a předaná členům VV a předsedům oddílů po 
zapracování rozpočtu oddílů.  

 
3) V těch oddílech, kde ještě neproběhli členské schůze je potřeba schůze uskutečnit do 15. 3. 2017 a kromě 

projednání činnosti oddílu za rok 2016 zvolit delegáty na VH SK, navrhnout kandidáta do výkonného výboru 
SK a Kontrolní komise, eventuelně nevrhnout kandidáta na předsedu SK. Zprávu o činnosti oddílu a návrhy na 
člena VV SK a KK za oddíl a návrh na předsedu SK předat do sekretariátu SK podle termínů v organizačního 
zajištění VH SK. 

 
4) VV SK projednal a schválil organizační zajištění VH SK Žižkov Praha v termínu 10. 5. 2017. Viz příloha 

zápisu. 
 
5) p. Kotrba seznámil VV s ukončením nájmu nebytových prostor v objektu „ Na Primasce“ a o zájmu člena 

tenisového oddílu MUDr. Krůty o následném pronájmu prostor za stávající cenu.  VV souhlasí. 
- p. Hájek seznámil členy VV s návrhem slev pro členy SK na r. 2017 – VV souhlasí. 
- p. Hájek informoval VV o změnách v recepci tenisu ve Sportovním centru 
- p. Štorek informoval VV, že dosavadní správci Primasky nebudou pro nespokojenost členů pokračovat 

v činnosti a jako správce nastoupí p. Žilka. 
- p. Kotrba informoval VV o budoucí povinnosti EET. 
- VV vyzývá oddíly o aktualizaci údajů na webových stránkách SK Žižkov – www.skzizkov.cz  buď přes vedení 

SK nebo přímo přes správce stránek p. Langra – jindrich.langr@seznam.cz  
- p. Kindl informoval o výstavbě nových zimních stadionů v Praze. Protože oddíl hledá jiné zázemí pro svoje 

soutěže, zjistí informace o možnostech spolupráce s majiteli nově budovaných zařízení. Informace kolem 
těchto zařízení slíbil dle svých možností i p. Štorek. 

 
Další schůze VV proběhne v prvním týdnu měsíce dubna 

 


