
ZÁPIS č. 5/2018 

z jednání výkonného výboru SK Žižkov Praha konaného 12. 9. 2018 

 

Přítomni: pp. M. Hájek, Truksa, P.Kindl, M. Kindl, D.Štorek, M.Plašilová, M.Lidrychová 

Hosté:          Kotrba - tajemník, D.Weisserová - KK 

  

Program: 1. Kontrola úkolů z minulé schůze, informace o novinkách 

 2. GDPR 

 3. Smlouvy  

 4. Různé 

 

1. Zanesení organizačních změn do spolkového rejstříku, nutno opravit článek o pravomoci statutárních 

členů. Jinak splněno. 

 Řešení vytápění a ohřev vody na Primasce - trvá. 

Členské příspěvky oddílu Kettlebell - splněno 

Spolupráce oddílů Kettlebell, oddílu tenisu a provoz Primasky se tvoří a konsoliduje k všeobecné 

spokojenosti. Dílčí problémy se řeší interně v areálu. M.Kindl tlumočil poděkování p.Horkému za 

pomoc při úpravách interiéru zázemí správce. V nejbližší době bude vytvořen a VV schválen 

návštěvní (provozní) řád areálu. 

Členové VV informováni o podpisech smluv s PV a.s. ohledně areálu v Želivu. 

Dále byli informováni o provozních záležitostech jednotlivých středisek (opravy, členství 

handikepovaných). 

 

2. GDPR -  Předseda připomenul schválený termín odevzdání podepsaných dokumentů do konce září 

2018. V následné diskuzi a argumentaci tajemníkem p.Kotrbou (zákonné podmínky), zdůrazněna 

podmínka podpisu pro registraci v SK.  

  
3. Tajemníkem a předsedou vysvětlena nutnost a pravidla  smluv v areálu Primaska a všeobecně princip 

darovacích smluv, které nejdou použít na placení členských příspěvků. VV a zástupce TO bere na 

vědomí a všichni zástupci oddílů informují své členy o této povinnosti.  

 

4. Zástupci tenisu a Kettlebellu přednesena VV žádost o řešení VZT v místnosti tělocvičny v areálu 

Primaska. VV pověřil zástupce dotčených oddílů o poptávku variant řešení a cenovou nabídku. 

 

Předseda informoval VV o dříve schválené přenesení mzdových závazků pí. Lidrychové na ZZ a.s. 

 

Předseda navrhnul rozšíření činnosti ve Sportovním areálu SK Pitterova o kurt na Beachvolejbal. VV 

schváleno. 

 

VV byl informován o potřebě opravy netěsnosti plynu na Primasce a osloví člena TO p. Horkého 

s žádostí o opravu. 

 

VV byl informován o budoucích změnách ve vedení tenisového oddílu. 

 

VV vyzývá zástupce oddílů k aktualizaci údajů na webové stránce SK (odkazy, činnost apod.) a to 

buď na adresu předsedy nebo správci stránek p. Langrovi ( jindrich.langr@seznam.cz ). 

 

Zástupce TO byl vyzván ke zjištění nutných revizí v areálu „Primaska“. 

 

Tajemník p.Kotrba připraví nájemní smlouvy pro areál „Primaska“ do konce roku 

 

 

 

 

Zapsal:  Martin Hájek 

Předseda SK Žižkov Praha z.s. 

mailto:jindrich.langr@seznam.cz

