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SK Žižkov Praha z.s. 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝKONNÉHO VÝBORU, 

SEKRETARIÁTU A KONTROLNÍ KOMISE SK za r.2018 

(květen 2018 – květen 2019 ) 

 
Výkonný výbor SK       

 

Předseda     - Martin Hájek   Kontrol.komise      -  Daniela Weisserová (předs.) 

Místopředseda   - Michal Truksa            -  Stanislav Hájek   

Hospodář    - Michal Kindl            -  Irinni Sedláčková 

              

Člen VV    - Petr Kindl 

     - David Štorek 

     - Martina Plašilová 

     - Monika Lidrychová 

     - Michal Kindl 

 

Několik organizačních změn bylo schváleno v r.2018 : 

VH byl schválen vznik nového oddílu Kettlebell, který našel po pár měsících, díky nabídce vedení 

tenisového oddílu, své zázemí v tenisovém areálu „Primaska“. Díky této spolupráci se daří rozšiřovat a 

zkvalitňovat služby pro návštěvníky areálu. Podstatné je také očekávané zlepšení hospodářského vý-

sledku tohoto střediska. 

V dalším našem areálu - USD Trnávka - se po mnohaletém snažení podařilo prodat, pro nás bezcenné 

pozemky firmě Povodí Vltavy a.s. Obdržené prostředky cca 200.000,-Kč se vložily do rekonstrukce 

USD, která je v havarijním stavu a bez její opravy je ohroženo pořádání vrcholných sportovních akcí. 

 Počet členů VV se zvýšil na 7 členů, schválily se změny ve Stanovách SK.  

Činnost sekretariátu 

Sekretariát (prakticky Monika Lidrychová,  Martin Hájek a Jiří Kotrba), zajišťovali každodenní agen-

du. 

V roce 2018 se týkala úřednická práce především GDPR, vkládání změn do rejstříků a katastrů, úprava 

účetnictví dle nově platných směrnic a zákonů, příprava a kontrola účetních dokladů od členů i nečle-

nů SK. 

Sekretariát zajišťoval personální obsazenost recepce tenisu ve Sportovním centru, spolupracoval na 

zajištění provozuschopnosti všech areálů, vyřizoval požadavky jednotlivých oddílů. Koncem roku 

žádal o přidělení nejrůznějších dotací. Spravoval a aktualizoval členskou základnu. 

 

Mezi zaměstnance, nebo osoby pravidelně odměňované za práci pro SK patřili: 

 Tajemník SK  

 4 pracovníci v recepci tenisu, 

 správce kuželny,  

 správce objektu „Primaska“, 

 správce tenisových kurtů na „Primasce“, 

 správce areálu „Trnávka“. 

 

Výkonný výbor  

V r.2018 se sešel na 6 řádných zasedáních, spolu s delegáty pak na jedné VH.  

Jednání VV se pravidelně účastnili členové kontrolní komise SK. 

Z těchto jednání byly pořízeny zápisy a ty rozeslány zástupcům všech oddílů a umístěny na stránky 

SK Žižkov do sekce „pro členy“ 

VV navrhoval změny Stanov a vznik nového oddílu, které schválila VH na květnovém zasedání.  

Na svých schůzích schvaloval změny a nařízení pro správnou činnost celého SK dle platných účetních 

daňových a zákonných předpisů, jednal o nich a zaujímal stanoviska k podnětům jednotlivých oddílů. 
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Na schůzích Výkonný výbor mimo jiné projednával a schvaloval: 

 

1) Režim provozu v areálu „Primaska“ 

VV neustále hledal vhodný model pro provoz areálu, aby se co nejlépe zužitkovaly investice do 

tohoto areálu vložené. Od května za účasti nového oddílu Kettlebellu. Na   zlepšení hospodaření a 

celého provozu se začali podílet nájemci tělocvičny a taktéž správci objektu firrma F4F. Od za-

čátku nástupu správcovské firmy a zapojení hospodáře SK (statutáře) p.M.Kindla, se dává do po-

řádku technický stav objektu, který je v neuspokojivém stavu. Tento úkol bude trvat i celý násle-

dující rok. 

2) Zajištění efektivity provozu, využívání a údržbu ostatních tělovýchovných zařízeních SK. 

USD Trnávka - Želiv - VV dohlížel na provoz sezónní ubytovny v našem sportovním areálu 

v Želivě. Tento rok se tržby udrželi na úrovni předcházejícího roku. Díky klimatickým podmín-

kám se uskutečnilo více závodů a tréninků, ze kterých byl také větší příjem. 

Kuželna - s aktivní účastí členů kuželkářského oddílu a správce se daří obsazovat i méně atrak-

tivní hodiny. Během roku došlo k několika opravám dráhy. 

Tenis Pitterova - Podařilo se udržet zisk nafukovací tenisové haly, hlavně díky oboustranně pro-

spěšnou spoluprací s Tenisovou školou Lucie Hradecké.  V zimní sezoně byly kapacity takřka 

naplněné, včetně zájmu o sobotách a nedělích. VV schválil provozování beachtenisového kurtu. 

Předpokládá tím rozšíření služeb sportovního vyžití a zlepšení hospodaření. 

Pro oddíl ledního hokeje se snažil VV vytvářet podmínky umožňující činnost ve stávající podo-

bě. I tento rok je jeho domácí lrdovou plochou areál „Nikolajka“. 

Klubovna turistů – Koncem roku ukončil činnost oddíl turistiky pod hlavičkou SK Žižkov. Dále 

pokračuje jen po mládežnickou asociací ATOM. 

VV na svých schůzích pravidelně zdůrazňoval potřebu zvýšení mládežnické základny.  

 

Kontrolní komise SK 

  

 

PŘEHLED O OBJEKTECH A ZAŘÍZENÍCH SK 
 

 Tenisový areál Primaska  
Využívá oddíl tenisu (5 x kurt s antukou) a od.června 2018 i oddíl Kettlebellu (tělocvična). Nájemce 

tělocvičny (facebook Fit4FightCZ) provozuje kursy sebeobrany. Obě formy cvičení slouží i jako letní 

příprava členů oddílu ledního hokeje. 

 

Sportovní areál s umělou slalomovou dráhou v Želivě (USD Trnávka)  
Využívá oddíl kanoistiky. V roce 2018 se zde opět uskutečnilo 5 vrcholných vodáckých akcí.  

Mimo těchto akcí se oddíl stará ve spolupráci se sekretariátem o vytížení ubytovny. Od r.2018 využívá 

k podzimnímu soustředění oddíl Kettlebellu. 

 

Sportovní centrum SK Žižkov Praha - Pitterova 
SK Žižkov Praha z.s. zde má svou domovskou adresu.  

Je zde umístěna i kuželna kterou využívá a spravuje oddíl kuželek. Oddíl kanoistiky zde má usklad-

něný materiál a využívá sportovní zařízení k zimní přípravě. 

Tenisové kurty/hala 
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3 tenisové kurty s umělou antukou, přes zimní sezonu zastřešené a vytápěné, slouží hlavně k pokrytí 

části nákladů jiných neziskových středisek (sekretariát, hokej, turistika) a v zimně jsou využívány i 

členy tenisového oddílu se zvýhodněnými podmínkami. Během prosince se začal budovat jeden kurt 

na beach tenis a beach volejbal. 

 

KANOISTIKA 
V tomto roce se vodácká sezona rozběhla začátkem dubna, kdy se naplno rozjela i vodácká  

sezóna v našem areálu v Želivě. 

Zahajovací akcí v areálu na Trnávce se staly tréninky reprezentačního družstva vodních slalomářů a  

následné dva nominační závody na MS slalomu. Tréninky na tyto závody probíhaly během celého 

dubnového měsíce, proto členové kanoistického oddílu museli dát včas dohromady po zimě celý areál. 

Postavili tréninkovou trať, spravili překážky, uklidili ubytovnu. Minulý rok nám dosloužilo  

zastřešení startovních buněk, proto jednou z prvních investic bylo položení nové střešní krytiny.  

Během léta se zrekonstruovalo několik překážek v nejhorším stavu místní šikovnou firmou. 

Mimo slalomářských závodů v květnu se v našem areálu, uskutečnily závody v kayakcrossu (plastové 

lodě), MČR v raftingu a dva tréninkové víkendy pro všechny vodáky.  

Členové oddílu kanoistiky se aktivně podíleli na chodu sezónní ubytovny. 

Naše veteránská posádka se letos koncentrovala na závody ve slalomu a velice se jim dařilo. 

Umísťovala se na stupních vítězů pravidelně a v celkovém hodnocení obsadila 3. místo 

Na poli rozhodcovském jsme měli 3násobné zastoupení na  ME ve slovenském Čunovu.  

 
KUŽELKY 
Členská základna: 

V současnosti (k 31.12.2018) má oddíl kuželek 44 členů z toho 4 v žákovské a dorostenecké kategorii 

a 12 hráčů důchodového věku. Dále má oddíl 6 hostujících hráčů. Jeden člen oddílu hrají v zahraničí.  

Zajištění činnosti: 

Oddíl má celkem 5 družstev. Dvě družstva hrají ligové soutěže v rámci ČKA. Další tři družstva hrají 

Pražskou soutěž, pořádanou PKS. Žáci a dorost hrají celoroční soutěž Mladá Praha. 

Chod oddílu zajišťuje VV oddílu společně s vedoucími jednotlivých družstev 

Situace v soutěžích: 

Družstvo žen: hraje 2. kuželkářskou ligu a po podzimní části hrací sezóny 2018-2019 se pohybuje 

v popředí tabulky. V loňské ligové soutěži sestoupily z 1. ligy. Družstvo má 7 hráček z toho tři hostu-

jící. 

Družstvo mužů A: hraje 3. kuželkářskou ligu. Tým se pohybuje po podzimní části hrací sezóny 2018-

2019 na 4.místě (z 12 družstev). Ročník dokončilo na celkově 5. místě. V současnosti má 8 hráčů, 

z toho 2 na hostování.  

Družstvo mužů B: hraje v první skupině Mistrovství Prahy (MPI). Ročník dokončilo na 6. místě. Do 

další sezóny je potřeba kádr doplnit. 

Družstvo mužů C: po loňském sestupu z MPI se družstvu podařilo na poslední chvíli zachránit 

v MPII. Bohužel přetrvávaly problémy s hráčským kádrem a bylo doplňováno hráči družstva D. Stejně 

jako u družstva B je potřeba doplnit hráčský kádr. 

Družstvo mužů D:  po postupu do MP III se pohybovalo na konci tabulky a po dramatickém závěru 

sezóny se zachránilo. Na konci sezóny mělo na soupisce 10 hráčů. Z toho ale hrálo pravidelně 7 hráčů.  

Mládež: v současné době má oddíl kuželek celkem 4 registrované hráče v žákovské kategorii. Další 

dva jsou v tréninkovém režimu.  

Na příští sezónu se uvažuje s účastí v Kuželkářské lize dorostu. 

Zajištění hráčů: Na konci sezóny se do našeho oddílu hlásí dva hráči důchodového věku a jeden hráč 

na hostování. 

Turnaje: 

Oddíl kuželek pořádal dva turnaje. Tradiční Tříkrálový, kterého se zúčastnilo rekordních 304 hráčů ve 

třech kategoriích a v letních měsících další turnaj Žižkovská dvoustovka s účastí 82 dvojic. Oba turna-

je lze hodnotit velice úspěšně. 

Jako tradičně pořádal oddíl i finále turnaje Mladá Praha spojené se dnem otevřených dveří, určené 

především pro mládež. 

Výsledky jednotlivců na mistrovství Prahy: 



 4 

Ženy – nejlepší hráčkou Žižkova byla Lucka Řehánková na 3. místě 

Muži – nejlepším mužem Žižkova byl Jiří Zetek na 3. místě 

Seniorky – vítězkou byla Anička Sailerová 

Senioři – bez účasti 

Žákyně – Kateřina Majerová obsadila 1. místo 

Žáci – Adam Vaněček skončil na 2. místě 

Dorostenci – Tomáš Herman obsadil 5. místo 

MP družstev: 

MPI – družstvo B skončilo na 6. místě a nejlepším hráčem byl Honza Neckář s průměrem 427,3 sho-

zených kuželek a obsadil celkové třetí místo 

MPII – družstvo C skončilo na 11. místě, a nejlepším hráčem byla Hanka Křemenová s průměrem 

418,3 shozených kuželek 

MPIII – družstvo D skončilo na 10. místě a nejlepším hráčem byl Martin Tožička s průměrem 395,4 

shozených kuželek 

Liga: 

2. kuželkářská liga žen – družstvo skončilo na 4. místě a nejlepší hráčkou byla Lenka Boštická 

s průměrem 548,3 shozených kuželek 

3. kuželkářská liga mužů – družstvo skončilo na 5. místě a nejlepším hráčem byl Josef Kašpar 

s průměrem 567,3 shozených kuželek 

Kuželna: 
V roce 2018 došlo k nákupu nových koulí, výměně jednoho segmentu dráhy a byl zakoupen nový po-

čítač s OS W10. Dále byla provedena mezinárodní kolaudace WNBA.  

V současnosti hraje na kuželně během pracovního týdne 12 družstev. V úterý je vyhrazen pro tréninky 

Žižkova a Slavoje. Středa je vyhrazena pro trénink mládeže. Soboty jsou vyhrazeny ligovým týmům. 

S tréninky mládeže je trochu problém s volnými hodinami. Na konci roku 2018 jsme měli celkem 5 

dorostenců a žáků. V současnosti je jich ale 8.  

Na pronájem od příští sezóny přicházejí dvě družstva oddílu Dopravní podnik a tím pádem bude muset 

dojít ke změnám v nasazování družstev na jednotlivé dny. 

 

TENIS 
Činnost oddílu:  

V uplynulé sezóně 2018 reprezentovalo oddíl celkově pět družstev, tři družstva dospělých a dvě druž-

stva veteránů. 

Výsledky družstev:  

Dospělí A: Družstvo působilo ve II. třídě dospělých a ve velmi těžké skupině chtělo hrát o střed tabul-

ky. Po počátečních obtížích se nakonec umístilo na klidném 5. místě. Kapitán Ing. Pavel Vlček, zá-

stupce kapitána Mgr. Marek Wollner.  

Dospělí B: Družstvo také působilo ve II. třídě, mělo o poznání lehčí skupinu a do předposledního 

utkání hrálo o postup. Proti nejlepšímu týmu soutěže ale tahalo od počátku za kratší konec a nakonec 

se umístilo na 4. místě. Kapitán Tomáš Makovec, zástupce kapitána RNDr. David Štorek.  

Dospělí C: Družstvo mělo za cíl hlavně ohrávat některé mladší členy oddílu, což se podařilo, a umísti-

lo se na 4. místě. Kapitán Tomáš Krůta, zástupce kapitána Ing. Leoš Marvan.  

Veteráni A: Družstvo působilo ve II. třídě veteránů a skončilo na 7. místě. Kapitán RNDr. David Što-

rek.  

Veteráni B: Družstvo působilo ve III. třídě veteránů a umístilo se na 5. místě. Kapitán Ing. Leoš Ma-

rvan.  

Za reprezentaci klubu všem hráčům děkujeme. 

Prezentace oddílu:  

Webové stránky a facebook  

Oddíl byl aktivní na webu skzizkovtenis.webnode.cz a facebooku www.facebook.com/tkprimaska. Do 

roku 2019 si dává oddíl za cíl změnit vzhled a rozložení webu a být aktivnější na facebooku.  

Celostátní turnaj dospělých  

V červenci proběhl druhý ročník celostátního turnaje dospělých Primaska Open. Turnaje se zúčastnilo 

28 hráčů a opět nebyla nouze o překvapení, kdy do čtvrtfinále postoupilo hned 6 nenasazených hráčů a 

pouze 2 nasazení. Z vítězství se radoval 4. nasazený Petr Beneš z OAZA Praha, který ve finále porazi-
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lo Ondřeje Štětku z TJ Radlice. Ve čtyřhře triumfovalo duo Kvis – Ježek. Z domácích hráčů se v sin-

glu nejlépe umístil Tomáš Makovec, který v semifinále nestačil na finalistu Ondřeje Štětku.  

Turnaj na Primasce má rostoucí úroveň a ta se snad zase o něco zvýší i s plánovaným třetím ročníkem. 

Oddílové turnaje:  

I letos se uspořádaly čtyři turnaje členů a přátel TO Primaska, a to turnaj neregistrovaných seniorů, 

turnaj čtyřher mužů, turnaj čtyřher žen a turnaj smíšených čtyřher. 

Výbor TO Primaska 

 

KETTLEBELL 
Zpráva o činnosti oddílu Kettlebell Sportu za rok 2018 

V červnu 2018 zahájil svou činnost oddíl Kettlebell Sportu (KBS) pod hlavičkou SK Žižkov Praha z.s. 

Oddíl KBS po nějaké době hledání prostor, po domluvě se zástupci oddílu tenisu a s výkonným výbo-

rem SK našel své zázemí v areálu Primaska v Praze 10, kde má KBS k dispozici tělocvičnu 

s příslušenstvím. Na své náklady si ji vybavil a upravil. 

Byli usneseni členi výboru KBS – předseda oddílu KBS je Michal Kindl a hospodář oddílu KBS je 

Jaroslav Doležal. Hlavním trenérem oddílu KBS je Jiří Drcmánek. 

Od července 2018 začaly pravidelné a soukromé tréninky KBS a sobotní kruhové tréninky s kettle-

belly. V půlce července, proběhl první seminář a soutěž v Kettlebell Sportu – v soutěžním disciplíně 

JERK na 5min. (obouruč), soutěže se zúčastnili dva členi nového oddílu – Jaroslav Doležal a Michal 

Kindl – vítězem byl Jaroslav Doležal.  Do konce roku proběhly další dva semináře KBS disciplín 

SNATCH a JERK.  

Kettlebell Sport je prezentován ve skupině na facebooku, kde se pravidelně přidávají příspěvky (foto, 

video) o aktivitách v oddílu. 

První „rok“ KBS oddílu lze považovat za startovací etapu, kdy jsme se seznamovali s chodem spor-

tovní klubu, oddílovými povinnostmi a náležitostmi, s areálem Primaska a nastavovali chod tělocvič-

ny. Dále jsme stabilizovali novou členskou základnu, seznamovali je s chodem oddílu, plánovanými 

akcemi a vytvářeli pro členy dobré podmínky. Spolupracovali jsme s oddílem ledního hokeje, pro kte-

ré jsme odvedli celou letní přípravu pro sezónu 2018/2019. 

V roce 2019 plánuje oddíl KBS výstavbu nových webových stránek k prezentaci KBS oddílu, dále 

plánujeme nábor členů a dětí do oddílu. V průběhu roku plánujeme oddílové soutěže v KBS. Po do-

mluvě s předsedou LH opět plánujeme spolupracovat s oddílem ledního hokeje a odvést letní přípravu 

hokejistů pro nastávající hokejovou sezónu. Cílem je také zkvalitnění zázemí pro členy, co se cvičeb-

ního náčiní týká. 

 Michal Kindl 

předseda oddílu Kettlebell Sportu 

LEDNÍ HOKEJ 

Hodnocení sezony 2018-2019 oddílu ledního hokeje 

  Právě ukončenou sezonu 2018-2019 lze považovat z našeho hlediska za velmi dobrou. 

Zúčastnili jsme se soutěže KPM (čtvrtá nejvyšší soutěž) pod vedením trenérů Vladislava Kašpara a 

Petra Kindla, který je zároveň vedoucím družstva, ve které jsme obsadili konečné třetí místo. Soutěž 

byla letos změněna, když po základní části následovalo play off. Po základní části 20 kol jsme byli na 

čtvrtém místě a o postup do finále jsme se utkali s HC Hvězdou Praha na dva vítězné zápasy, kde jsme 

nebyli úspěšní (prohra 0:2 na zápasy) a tak jsme hráli o třetí místo s HC Kobrou Praha na dva vítězné 

zápasy. Po vítězství na hřišti soupeře 5:4 a domácí odvetě s vítězstvím 4:3 v prodloužení jsme skončili 

na konečném třetím místě. Celkovým vítězem KPM se stal tým HC TNP Praha.  

 

Petr Kindl 

předseda oddílu LH 

Výsledek hospodaření 2018 SK Žižkov Praha 
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Náklady 

Účet Popis Rozpočet Skutečnost Rozdíl % 

501/01 Sportovní materiál              30 000,00               65 668,00           35 668,00     218,89% 

501/02 
Údržbový materiál nemovitého 
majetku 

             59 000,00               66 528,12             7 528,12     112,76% 

501/04 Provozní náplně                           -                   1 699,00             1 699,00      

501/05 Ostatní materiál              90 000,00             131 516,85           41 516,85     146,13% 

502/01 Spotřeba elektrické energie               80 000,00               86 424,87             6 424,87     108,03% 

502/02 Spotřeba plynu             241 000,00             232 074,13     -       8 925,87     96,30% 

502/03 Spotřeba vody               47 000,00               60 025,61           13 025,61     127,71% 

504/01 Prodané zboží               29 000,00               33 858,38             4 858,38     116,75% 

511/01 
Opravy a udržování nemovitého 
majetku 

           345 000,00             174 730,25     -   170 269,75     50,65% 

512/01 Cestovné               40 000,00               56 526,00           16 526,00     141,32% 

513/01 Náklady na reprezentaci               17 500,00               26 568,00             9 068,00     151,82% 

518/01 Nájmy tělovýchovných zařízení            312 300,00             241 495,00     -     70 805,00     77,33% 

518/02 Nájmy nebytových prostor          1 780 515,00          1 826 688,00           46 173,00     102,59% 

518/03 Spojové služby               45 100,00               45 044,68     -            55,32     99,88% 

518/04 Sportovní služby               17 000,00               13 530,00     -       3 470,00     79,59% 

518/05 Pobytové služby               15 000,00               25 420,00           10 420,00     169,47% 

518/06 Provozní služby            424 988,00             537 251,93         112 263,93     126,42% 

518/07 Softwarové a internetové služby              15 200,00               33 271,04           18 071,04     218,89% 

518/08 Ostatní služby             288 248,00             108 398,05     -   179 849,95     37,61% 

521/01 Mzdy a dohody o pracovní             654 000,00             646 666,00     -       7 334,00     98,88% 

521/02 Dohody o provedení práce             163 000,00             356 867,00         193 867,00     218,94% 

524/01 Sociální pojištění             164 500,00             153 363,00     -     11 137,00     93,23% 

524/02 Zdravotní pojištění               59 100,00               55 212,00     -       3 888,00     93,42% 

527/01 Zákonné sociální náklady               39 600,00               41 820,00             2 220,00     105,61% 

532/01 Daň z nemovitostí                3 775,00                 6 008,00             2 233,00     159,15% 

538/01 Místní poplatky                5 000,00                 5 946,00                946,00     118,92% 

538/02 Televizní a rozhlasové poplatky                4 860,00                 4 860,00                        -        

538/03 Ostatní nepřímé daně a po                8 710,00                 2 000,00     -       6 710,00     22,96% 

542/01 Ostatní pokuty a penále                            -                      908,00                908,00      

543/01 Odpis nedobytné pohledávky                           -                   9 000,00             9 000,00      

545/01 Kurzové ztráty                           -                   1 411,81             1 411,81      

549/01 Zákonné pojištění                 4 000,00                 3 443,00     -          557,00     86,08% 

549/02 Ostatní pojištění               56 600,00               54 883,00     -       1 717,00     96,97% 

549/03 Bankovní poplatky                5 200,00                 6 193,00                993,00     119,10% 

549/04 Ostatní provozní náklady               72 000,00             144 400,76           72 400,76     200,56% 

551/01 Odpisy dlouhodobého neh            734 000,00             765 610,00           31 610,00     104,31% 

582/01 Poskytnuté členské příspěvky                5 000,00                 1 000,00     -       4 000,00     20,00% 

591/01 Daň z příjmů                           -               177 650,00         177 650,00      

591/02 Srážková daň z úroků                           -                      248,98                248,98       

Náklady celkem         5 856 196,00          6 204 208,46         348 012,46     105,94% 

 Výnosy     
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Účet Popis Rozpočet Skutečnost Rozdíl % 

602/01 Tržby za sportovní služby               65 000,00               81 750,00           16 750,00     125,77% 

602/02 
Tržby za pronájem sportovních 
prostor 

        2 374 000,00          2 456 388,50           82 388,50     103,47% 

602/03 
Tržby za pronájem nebytových 
prostor 

        1 297 280,00          1 390 098,45           92 818,45     107,15% 

602/04 Tržby za reklamní služby               25 000,00               25 000,00                        -       100,00% 

602/05 Tržby za ubytovací služby             160 000,00             167 260,86             7 260,86     104,54% 

602/06 Tržby za ostatní služby               10 000,00               19 151,97             9 151,97     191,52% 

604/01 Tržby za prodané zboží               58 000,00               62 438,96             4 438,96     107,65% 

644/01 Úroky z běžného účtu                    700,00                 1 310,50                610,50     187,21% 

649/01 Jiné ostatní výnosy                            -                   2 551,32             2 551,32      

652/01 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 

                          -               203 800,00         203 800,00      

682/01 Přijaté příspěvky (dary)              10 000,00             202 250,00         192 250,00     2022,50% 

682/02 Přijaté příspěvky od svazů               40 000,00             133 030,00           93 030,00     332,58% 

684/01 Členské příspěvky            162 400,00             188 700,00           26 300,00     116,19% 

684/02 Oddílové příspěvky             392 200,00             292 825,00     -     99 375,00     74,66% 

Výnosy celkem         4 594 580,00          5 226 555,56         631 975,56     113,75% 

     

Rozdíl  +zisk/-ztráta -       1 261 616,00     -       977 652,90         283 963,10     77,49% 

 

Návrh rozpočtu pro rok 2019 

NÁKLADY 

Účet Název účtu Celkem SK 

501/01 Spotřeba sportovního materiálu                      47 130,00     

501/02 Spotřeba materiálu pro údržbu                      81 500,00     

501/04 Pohonné hmoty                        1 500,00     

501/05 Spotřeba ostatního materiálu                    111 100,00     

502/01 Spotřeba energií                      86 000,00     

502/02 Spotřeba plynu                    232 000,00     

502/03 Spotřeba vody                      52 000,00     

504/01 Prodané zboží                      35 000,00     

511/01 Oprava a údržba nemovitého majetku                    225 000,00     

512/01 Cestovné                      31 000,00     

513/01 Náklady na reprezentaci                      16 000,00     

518/01 Nájmy tělovýchovných zařízení                    210 000,00     

518/02 Ostatní nájmy                 1 805 000,00     

518/03 Výdaje spojů                      58 600,00     

518/04 Tělovýchovné služby                      11 850,00     

518/05 Ubytování, stravování a dopravní služby                        7 400,00     

518/06 Provozní služby                    545 500,00     

518/07 Softwarové a internetové služby                      24 000,00     

518/08 Ostatní služby                      73 500,00     
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521/01 Mzdy a dohody o pracovní činnosti                    626 000,00     

521/02 Dohody o provedení práce                    375 000,00     

524/01 Zákonné sociální pojištění                    153 500,00     

524/02 Zákonné zdravotní pojištění                      55 000,00     

527/01 Zákonné sociální náklady                      41 800,00     

538/01 Daň z nemovitosti                        2 625,00     

538/02 Místní poplatky                        6 000,00     

538/03 Televizní a rozhlasové poplatky                        4 900,00     

542/01 Ostatní daně a poplatky                        4 383,00     

549/01 Zákonné pojištění majetku a osob                        3 500,00     

549/02 Ostatní pojištění majetku                      55 471,00     

549/03 Bankovní poplatky                        5 000,00     

549/04 Ostatní jiné náklady                      77 720,00     

551/01 Odpisy dlouhodobého majetku                    766 716,00     

582/01 Poskytnuté příspěvky                        5 000,00     

591/02 Srážková daň z úroků                           250,00     

      

Náklady celkem                 5 836 945,00     

VÝNOSY   

Účet Název účtu Celkem 

602/01 Tržby z tělovýchovných služeb                    149 250,00     

602/02 Tržby za pronájem sportovních prostor                 2 254 000,00     

602/03 Tržby za pronájem nebytových prostor                 1 474 800,00     

602/04 Tržby za reklamní služby                      30 000,00     

602/05 Tržby za ubytovací služby                    130 000,00     

602/06 Tržba za ostatní služby                      30 000,00     

604/01 Tržby za prodané zboží                      62 000,00     

644/01 Úroky z běžného účtu                        1 000,00     

684/01 Členské příspěvky                    190 000,00     

684/02 Oddílové příspěvky                    385 009,00     

      

Výnosy celkem                 4 706 059,00     

      

Rozdíl  +zisk/-ztráta -               1 130 886,00     

 



Zprávao činnosti Kontrolní komise (dále jen KK) SK Žižkov
2ot8

Členy KK:

lrini Sedláčková (Oddíl SK Kuželky}

Stanislav Hájek (Oddíl SK Kanoistika)

Daniela Weisserová (Oddíl SK tenis)

V roce 2018 se členové K sešli pouze na jednom samostatném pravidelném jednánÍ, a to dne

3.5,2018.

D.Weisserová , S.Hájek se účastnili pravidelných jednáníVV SK Žižkov, během kterých se seznamovali

s činnostíVV, jednotlivých oddílů SK, a též s důležitými událostmi, které se týkaly provozu SK.

Vzhledem k tomu, že z jednání W nevyplynuly žádné úkoly pro SK anebo nutnost svoláníjednání KK,

členové kontrolní komise se do konce roku 2018 nesešli na samostatné schůzce.

A. Pravidelné jednání KK dne 3.5.2018

Program: kontrola hospodařeníSK (DPPO 2OI7),kontrola hospodařeníjednotlivých oddílŮ,

seznámeníse se Zprávami o činnostijednotlivých oddílů, různé.

Členům KK byla předložena výsledovka hospodaření SK jako celku, tak i po jednotlivých oddílech.

Veškeré nejasnosti byly vysvětleny, dotazy zodpovězeny. V rámci svých znalostí KK neshledala Žádná

pochybení či nesrovnalosti v hospodaření SK.

Přítomni: všichni členové KK, jako host: p. Kotrba (tajemník)

B. Naplánovaná iednání KK v l.-ll.Q 2019

Předsedkyně KK svolala jednání KK v roce 2019 na období, kdy budou k dispozici účetní uzávěrka SK

za rok 2018 a Zprávy o činnostech jednotlivých oddílů. Členové KK se nadále budou účastnit jednání

VV SK.

Za psa la:

Daniela weisserová

Předsedkyně KK

Y Praze,12.5.2019

/
Tato Zpráva o činnosti KK byla rozeslána elektronickou poštou předsedovi SK a členům W a KK SK,

dále členům výboru tenisového oddílu, LZS.2OI9.
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DANlELA WElsSERoVA WWW


