
ZÁPIS č. 1/2019 

z jednání výkonného výboru SK Žižkov Praha konaného 5. 3. 2019 

 

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

Hosté:          Kotrba - tajemník, D.Weisserová, St.Hájek, I.Sedláčková (vše KK)  

  

Program: 1. Kontrola úkolů z minulých schůzí 

 2. Provoz a činnost SK v r.2019 

 3. Příprava rozpočtu 2019 

 4. Dotace 

 5. Různé 

 

1.   Pod dohledem M.Kindla se postupně zajišťují jednotlivé kontroly, revize a zákonné povinnosti    

      k provozu areálu „Primaska“. Výměnu (dodání) termostatických hlavic zajistí D.Štorek  

      s M.Kindlem. M.Kindl s D.Štorkem zajistí projekt (nabídku) modernizace topného systému a VZT    

      v tělocvičně. Po dodání těchto materiálů se bude VV zabývat realizací.  

      M.Kindlem byl vyhotoven „Provozní řád“ a do konce března by měl být vyvěšen „Návštěvní řád“ na    

      viditelném místě v objektu. 

 

2.  Předseda seznámil členy VV s výsledkem lednové schůzky zástupců tenisového oddílu, kettlebellu,   

     správců areálu „Primaska“ a předsedy. Servis v klubové místnosti a na kurtech bude zajišťovat   

     p.Žilka, objekt je nadále ve správě firmy F4F. Správa kurtů se navýší o 40tis.ročně. 

     Předseda seznámil členy VV s očekávanými nižšími příjmy tohoto roku v areálu USD Trnávka,  

     z důvodu odbahnění přehrady a tudíž v zamezení pouštění vody pro sportovní akce.  

      Zástupci oddílů seznámily přítomné s plánovanými aktivitami v tomto roce. 

     Předseda požádal oddíly o aktualizaci údajů a o informace o činnosti na stránkách www a facebooku   

     SK. Předseda připomněl přítomným termín 30.4.2019 k zaplacení členských příspěvků, které,  

     společně s podepsaným dokumentem GDPR, jsou podmínkou k registrovanému členství v SK. 

      Od zástupců tenisového oddílu dostali členové VV informaci o konání volební schůze TO    

     začátkem dubna. 

 

3. Oddílové rozpočty byly odevzdány všemi oddíly. Tajemníkem p.Kotrbou byl sestaven návrh rozpočtu   

    na r.2019. Vzhledem k neúplnému výsledku hospodaření za r.2018, bude rozpočet i výsledek   

    hospodaření poskytnut členům VV ihned po dodání zbývajících položek, v dostatečném předstihu před  

    VH. 

    VV schválil termín VH a to ve středu 22.5. 2019.  

    V úterý 23.4. 2019 proběhne další schůze VV. V dostatečném předstihu budou zástupci oddílů 

    seznámeni s návrhem rozpočtu a výsledkem hospodaření 2019 tak, aby se mohl prodiskutovat   

    s delegáty VH a aby po případných úpravách již nic nebránilo k přijetí na VH. 

 

4. Předseda informoval o vývoji zažádaných dotací. Zamítnuty byly dílčí žádosti pro kuželkářský oddíl.  

    U ostatních žádostí neproběhlo schvalování žádostí. 

 

5. Vzhledem k ukončení činnosti turistického oddílu pod SK, dojde k volbě 7.člena VV na VH 2019.    

    Zástupci oddílů seznámí s možností kandidatury své členy. 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal M.Hájek 

Předseda SK Žižkov Praha z.s. 


