
Zápis z jednání Valné hromady SK Žižkov Praha z.s. 
konané dne 16.5.2018 

 
Valnou hromadu zahájil v 18.00 hod. předseda SK Žižkov Praha pan Martin Hájek. 

Na valnou hromadu bylo pozváno 18 delegátů-zástupců oddílů SK Žižkov Praha. Přítomno 

bylo všech 18 delegátů, tj. 100% a 3 hosté. Prezenční listina je přílohou zápisu. Valná 

hromada byla usnášení schopná.  

Předseda přednesl návrhy na schválení : 

- pracovního předsednictva valné hromady ve složení pp. Martin Hájek a Michal Truksa 

Hlasování:  Pro: 18  Proti: 0  Zdržel se: 0 Návrh byl přijat 

- mandátové komise ve složení pp. P. Kindl, Langr, Makovec 

Hlasování:  Pro: 18  Proti: 0  Zdržel se: 0 Návrh byl přijat 

- schválení jednacího řádu 

Hlasování:  Pro: 18  Proti: 0  Zdržel se: 0 Návrh byl přijat 

- schválení programu a jednacího řádu dle písemných podkladů 

Hlasování:  Pro: 18  Proti: 0  Zdržel se: 0 Návrh byl přijat 

1) Zpráva o činnosti SK za rok 2017 

Předseda se souhlasem delegátů zkráceně pročetl zprávu o činnosti za r.2017 s tím, že 
veškeré podrobné materiály byly poslány k prostudování elektronicky, delegáti měli možnost 
se s těmito dokumenty seznámit a případné námitky vznést k odpovědným funkcionářům 
ještě před konáním VH.  
Shrnul nejdůležitější události roku 2017 jako např. převod pozemků do vlastnictví SK, či 
volební VH.    
 
2) Zpráva o výsledku hospodaření za r. 2017 a návrh rozpočtu 

Delegáti vzali na vědomí. 

 

3) Zpráva kontrolní komise SK za rok 2017   
Delegáti vzali na vědomí. 
 
4) Informace o tématech pro hlasování 

Předseda přečetl témata pro hlasování s tím, že je možnost se ke všem bodům schvalování 

vyjádřit v diskuzi. 

- zopakoval zapracované změny Stanov dle návrhu úprav 

- seznámil s žádostí o vznik nového oddílu 

- informoval o nutnosti dovolení 3 osob do výkonného výboru v případě schválení 

nového oddílu a odůvodnil návrh VV v osobách M.Kindla (zástupce nového oddílu), 

D.Štorka (zástupce oddílu tenisu po rezignaci R.Sochora), a  M.Lidrychové (podmínka 

lichého počtu osob ve VV) 

- seznámil přítomné s kandidáty na návrh doporučení do představenstva Zásobní 

zahrady a.s., pp. Bubeníček, Beran, Hájek M., Kindl M., Lidrychová, Mach, Mašek, 

Tožička 



 

5) Představení nového oddílu 

Pan Kindl Michal seznámil přítomné s představami činnosti nového oddílu „KETTLEBELL 

SPORT „.  

Zdůraznil práci s mládeží a vysoké sportovní cíle od vlastního soutěžení po pořádání turnajů 

všech úrovní. 

 

6) Diskuse 

Pan Veverka vznesl dotaz k vytvoření nového oddílu na pana Kindla M.  – jaký prostor budou 

potřebovat pro tréninky? 

Pan Kindl odpověděl, že ve stejném rozsahu jako v dosavadní činnosti. Postačí stávající 

prostory, které již využívají (zasedací místnost) se souhlasem SK a oddílu kuželek. Dále 

vysvětlil financování tohoto oddílu a rozptýlil případné obavy o požadování finančních 

prostředků SK.  

Paní Weisserová  za oddíl tenisu nabídla volný prostor v areálu Primaska, za což sklidila 

poděkování za vstřícnost. 

Pan Mach z oddílu tenisu se vyjádřil k bodu úprav Stanov, a to ke vzniku a zrušení členství.  

Po krátké diskuzi a několika změnách se nechalo stávající znění úpravy. 

 

7) Zpráva o účasti delegátů 

Pan Langr seznámil přítomné se 100% účastí delegátů 

 

Poté předseda vyzval ke schvalování jednotlivých bodů. 

 

8) Schválení změn Stanov 

Hlasování:  Pro: 18  Proti: 0  Zdržel se: 0 Návrh byl přijat 

9) Hlasování o vzniku nového oddílu 

Hlasování:  Pro: 18  Proti: 0  Zdržel se: 0 Návrh byl přijat 

10) Dovolba do VV 

Návrh pp.: Michal Kindl, Monika Lidrychová, David Štorek 

Hlasování:  Pro: 15  Proti: 2  Zdržel se: 1 Návrh byl přijat 

11) Schválení zprávy o činnosti a hospodaření 

Hlasování:  Pro: 18  Proti: 0  Zdržel se: 0 Návrh byl přijat 

12) Schválení rozpočtu 

Hlasování:  Pro: 18  Proti: 0  Zdržel se: 0 Návrh byl přijat 

 

13) Předseda vysvětlil způsob volby do představenstva ZZ a.s. a znění dle legislativy. 

Přestaveni byli kandidáti dle předložené listiny k hlasování 

pp. Bubeníček, Beran, Hájek M., Kindl M., Lidrychová, Mach, Mašek, Tožička 

 

14) Volba doporučených kandidátů pro rozhodnutí jediného akcionáře o jmenování členů do 

představenstva ZZ a.s. 

Pan Hájek podal delegátům instrukce k vyplnění hlasovacího lístku. 



Pan Kindl P., člen mandátové komise, vybral od jednotlivých delegátů obálky s vyplněnými 

hlasovacími lístky. 

Během volby se diskutovalo o jednotlivých kandidátech, jejich přínosu a o smyslu 

demokratické volby. Nicméně akt volby proběhl v klidu. 

 

Přestávka pro sečtení hlasů 

15) Seznámení s výsledky 

Pan Langr, člen mandátové komise, seznámil přítomné s výsledky hlasování: 

pěti navrženými na jmenování člena představenstva ZZ se stali: 

pp. Kindl Michal 17 hlasů, Bubeníček 14 hlasů, Hájek M. 13 hlasů, Lidrychová 11 hlasů, 

Mašek 9 hlasů. 

Počet hlasů zbývajících kandidátů - Mach 7hlasů, Tožička 3hlasy, Beran 3hlasy. 

 

 

16) Různé 

Reklamní předměty - na podnět oddílu kuželek se bude VV zabývat výrobou reklamních 

předmětů SK Žižkov Praha 

17) Usnesení    

 

VH jednomyslně odsouhlasila návrh usnesení 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19.30hod. 

Zapsala: M. Lidrychová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________    ___________________________ 

pracovní předsednictvo VH     pracovní předsednictvo VH 



Martin Hájek       Michal Truksa 
 

 

 


