
ZÁPIS č. 2/2017 

z jednání výkonného výboru SK Žižkov Praha konaného 12. 4. 2017 

 

Přítomni: pp. Všetečka, Kotrba, Mašek, Kindl, M. Hájek, Lukáš, Štorek 

Hosté:          Truksa – kontrolní komise 

 

Program: 1. Kontrola plnění termínů z poslední schůze 

 2. Příprava VH 

 3. Příprava návrhu rozpočtu na r.2017 

 4. informace o provozu středisek 

 5. Různé 

 

1. Kontrola plnění termínů z poslední schůze.  

- p. Kotrba seznámil členy VV, že nebyly dodán rozpočet na rok 2017 oddílem tenisu, zprávy o 

činnosti za r.2016 oddílů tenisu a hokeje, seznam delegátů a kandidátů oddílů tenisu, turistiky, 

hokeje a kanoistiky. 

- VV bylo přijato rozhodnutí, že oddíly mají povinnost dodat tyto materiály do 30. 4. 2017 na 

sekretariát SK Žižkov. 

- VV schválil termín pro zaplacení členských příspěvků SK Žižkov nejpozději do 31. 5. 2017 

 

2. Příprava VH 2017 SK Žižkov 

- VV odsouhlasil změnu termínu konání VH. VH se bude konat ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 18 hod. 

VV odsouhlasil podobu návrhu volebního programu, hlasovacích lístků a návrh volebního řádu. 

Ten bude rozeslán zástupcům oddílů a ti s ním seznámí jednotlivé delegáty. Po obdržení seznamů 

delegátů s elektronickou adresou budou materiály též rozeslány všem delegátům. 

 

3. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2017. 

- p. Kotrba seznámil členy VV s výsledkem hospodaření za r.2016. Výsledek je skoro totožný 

s rozpočtem na daný rok. VV byl seznámen k možnosti detailně připomínkovat jednotlivé položky 

rozpočtů a hospodaření. Ovšem pro časovou náročnost tohoto kroku je potřeba dohodnout termín 

tohoto konání. 

 

4. Informace o provozu středisek 

- VV pověřil zástupce tenisového oddílu vypracováním návrhu ekonomického provozu areálu 

Primaska. 

- VV prověří možnosti rezervačního systému, který používá ve „sportovním centru“ a jeho použití 

na Primasce.  

- VV zajistí opětovné zapojení internetu v areálu.  

- VV doporučil oddílu tenisu umístění cedule pro pronájem kanceláří v objektu a umístění nabídky 

(pozvánky) pro hráče tenisu. Oddíl tenisu byl vyzván k dodání materiálů o provozu areálu, k 

umístění na stránkách www.sk.zizkov.cz , nebo k aktivaci vlastních stránek, jejichž odkaz by se 

umístil na stránky SK. Zástupce oddílu tenisu p. Štorek vyzval VV k prezentaci volných hracích 

hodin na Primasce v době od14 do 16hod. 

 

5. Různé 

- VV byl informován o průběhu prodeje bytů ZZ a.s. a postupu plnění smlouvy o nákupu pozemků 

pod areálem Primaska. 

- Druhá splátka kupní ceny za tenisové kurty na Primasce musí proběhnout do 30.4.2017. V tomto 

termínu musí být tato splátka již připsána na účtu prodávajícího. 

- Na tenisových kurtech je objednaná úprava měření odběru vody, tak abychom mohli uplatnit slevu 

na stočné za kropení kurtů během hrací sezóny. Tuto úpravu provede česká voda a.s. která 

následně zajistí i osazení podružného vodoměru schváleného Pražskými vodovody a kanalizacemi 

a.s.  

 

 

Zapsal Martin Hájek 

http://www.sk.zizkov.cz/

