
Zápis z mimořádného jednání Kontrolní komise (dále jen KK) sK Žižkov

č.O3l2Ot7 ze dne t3.9.20!7

Přítomni: lrini Sedláčková, Daniela Weisserová, Stanislav Hájek

Program jednání: uveden v,,Pozvánce" zaslané dne 7.9.2017 elektronickou poštou členům KK a VV.

o přehled hospodaření jednotlivých oddílů a sk Žižkov
S.Hájek předložil souhrn hospodařeníjednotlivých oddílů SK a SK Žižkov k31,.7.2Ot7,
který byl uveden v přehledné tabulce. Do této tabulky zaznamenává hospodář SK,

pan Kotrba, veškeré náklady a výnosy SK včetně jednotlivých oddílů. Uvedená

tabulka bude sloužit jako podklad ke kontrole HV kontrolníkomisí, Z tabulky nelze

vyčíst, za jaké aktivity výdaj či výnos byl, je nutná součinnost hospodáře SK při

rozklíčování položek.

Dále S.Hájek předložil členům KK návrh rozpočtu jednotlivých oddílů k2017 včetně
porovnání se skutečným stavem k3L.7 ,2017.1.Sedláčková navrhla zahrnout
porovnánínávrhu a skutečného plněnírozpočtu jako dalšíbod kontroly HVSK ŽižUov

za 2017 .

. Členská základna SK k 31.7.2017 na základě zaplacených členských příspěvků

S.Hájek předložil přehled členské základny dle zaplacených příspěvků členů
k3t.].2017
Kanoistika 102 členů
Kuželky 37 členů
Lední hokej 24 členů
Turistika 35 členů
Tenis 85 členů
Poznámka zapisovatele: počet členů tenisového oddílu je i včetně plátců
parkovného? Je nutné prověřit a stanovit počet členů k datu konáníW, 6.9.2077.

r parkování To primaska

S.Hájek předložil návrh řešení pro ,,narovnání" účtování příspěvků za parkování na

pozemku TO Primaska:
Parkovné nebude vedeno jako parkovné, ale bude rozděleno na příspěvek členský a
oddílový. Návrh je uveden jako příloha č.2 tohoto zápisu. KK doporučuje výkonnému
výboru se tímto návrhem zabývat.

o Návrh na svolání mimořádné valné hromady sk Žižkov
Předsedkyně KK svolala mimořádnou schůzi KK zejména na základě požadavku W SK

ŽižUov. Tento požadavek vyplynul z jednání VV dne 6.9.2OI7 a týkal se dovolení členů
předsednictvaZZ.Yzhledem k tomu, že nepanovala shoda všech členů

VV/předsednictva se způsobem dovoleníčlenů (elektronickou poštou), shodli se
členové na svolání mimořádné valné hromady.

Tento požadavek předsedkyně přednesla na mimořádné schůzi a požádala ostatní
členy KK ke schváleníjejího doporučeníke svolánímimořádné valné hromady SK

Žižkov za účelem změny stanov volby předsednictva ZZa polé volby nového
předsednictva ZZ,

Výsledek:
Daniela Weisserová - pro návrh; nesouhlasíse způsobem dovolení předsednictva

Stanislav Hájek - proti návrhu; způsob dovoleníje dle jeho zjištěnív souladu se

zákonem a stanov, a proto navrhuje odložitvolbu předsednictva ažv rámci řádné

valné hromady na jaře 2018.
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Hajek Stanislav

Komu:

005marti@seznam.czl petr-kindl@volny,cz, Michal.Truksa@net4gas.cz, Hajos@volny.cz,

sochor@o ptimca re "cz

Kopie:

DWeisserova @seznam.cz, irini@seznam.cz

Podánípodnětu Výkonnému výboru členem oddílu kanoistiky a KK - Návrh na narovnánípoplatků za

parkování na plochách SK na Primasce oddíl kanoistiky

Dobrý den členové VV a KK

Při včerejším zasedání výkonného výboru SK byl předložen návrh oddílu tenisu na zachování
neprůhledného systému poplatků za parkovánína přilehlé asfaltové ploše patřícído majetku SK,

Návrhnebyl naVVodhlasovánapředsedaSKsivzalčasna promyšlenívšechdopadůtohotonávrhu.

Současný způsob platebza parkovánív uzavřeném prostoru asfaltové plochy Na Primasce je velmi
chaotický, nejsou jasně oddělené příspěvky do SK ( členské příspěvky dle definice zákona ) a platby
jdou ze I0O% do přúmů oddílu tenisu.

Námitky členů oddílu tenisu na legislativní překážky v oficiálnídohodě o užívánívolné nebo parkovací
plochy SK vzali všichni členové VV a KK na vědomí.

Definici členů oddílu tenisu - hrající člen a parkující člen beru ve svém návrhu také v úvahu.

Pozváženívšechmožnostídávámpodnět VVkjasnémuvyužitíspolečnéplochyprovšechnyčlenySK
takto:

Příkladem je člen TO p. Chaloupka, který platíčlenské příspěvky 800 Kč platbou v sekretariátu nebo

na BU, oddílové příspěvky 3850 Kč a 2 čtvrtletí parkováníza 4800 Kč formou daru na sportovní
účely."

V příloze uvedení členové TO pod čísly 2 * 13 by měli platit členský příspěvek SK ve výši B00 zcela

samostatně ( na BÚ nebo hotově ) a dale uzavřít dohodu o daru na sportovní činnost ve výši

parkovného ( za každý Q tedy 2 400 Kč ) oddílový příspěvek nechť si určívýbor TO. Může být třeba 0

Kč



V Příloze uvedeníPlatícíneČlenové SK ( Burian, Dudík, Hrubý, Soušek ) nemusíbýt členy SK, ale
mohou uzavřít smlouvu na dar na sportovní Činnost opět ve výši parkovného ( 2 40o kč za každý Q ).TÍm se jim nic neměnÍ. Platby pana Buriana a Souška jsou v této chvíli zahrnuty do členských
příspěvků oddélu TO, aniž by byli členy SK.

NavrŽeným zpŮsobem budou samostatně uhrazeny příspěvky členské - SK žižkov a bude přijato na
darech do SK 78 300 KČ ( podle souČasného stavu ). S touto částkou by měl naložit VV dle svého
uváŽenÍ, Část vloŽit do oddílu tenisu na údržbu této plochy, část na náklady ostatních potřeb SK.

Stanislav Hájek


