
ZÁPIS č. 1/2020 

z jednání 1. výkonného výboru SK Žižkov Praha konaného dne 14.1. 2020 

 

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

Hosté:          pp. J. Kotrba, T. Makovec 

Omluvení: J. Langr  

Program:  

1. Plnění úkolů z minulých období 

2. Vyúčtování dotací 

3. Hospodaření středisek 

4. Provozní změny středisek 

5. Rozpočet 2020 

6. různé 

 

Předseda postupně zkontroloval zápisy od konce roku 2018 a s členy VV konzultoval splnění 

úkolů. Jednotlivé nesplněné úkoly se dají zahrnout do 4 oblastí: Dotace, středisko Kuželna, areál 

Primaska a Ostatní. Jednotlivé body programu schůze se proto prolínaly a řešily se průběžně. 

 

Dotace : Všechny jednotlivé oddíly mají povinnost umístit na své stránky nebo facebook (pokud mají) 

loga poskytovatelů dotací. Jedná se o MŠMT, HMP, Ph-3 a pro oddíl tenisu platí i Ph-10. V současné 

chvíli chybí tato loga na facebooku ledního hokeje a Kettlebellu.  

Všechny daňové doklady použitelné k vyúčtování dotace musí být s hlavičkou SK Žižkov Praha z.s. 

V případě platby hotově musí být opět vystaven řádný daňový doklad. Nelze platit ze soukromých účtů 

členů oddílů. 

VV odsouhlasil sankce za nesplnění dotačních povinností, a to odebráním dotační částky. Povinnosti a 

jejich termíny budou včas posílané po jejich zveřejnění poskytovatelem. Předsedové oddílů mají za 

povinnost sami kontrolovat jednotlivé termíny a činnosti uváděné v dokumentech poskytovatele dotace, 

či ze zápisů VV nebo v pokynech předsedy SK. 

Předseda seznámil přítomné o přidělení dotací od městské části Ph-3 v programu „Podpora sportu pro 

širokou veřejnost Prahy 3“ a v programu „Podpora sportu dětí a mládeže“. 

Předseda zdůraznil úkol ze všech zápisů – informovat a dokumentovat o činnosti oddílů sekretariát SK a 

průběžně během roku vytvářet dokumentaci akcí s logy poskytovatelů dotace. 

 

Kuželna : Předseda oddílu kuželek Michal Truksa nastínil členům VV představu o navýšení hodinové 

ceny jednotlivých oddílů a veřejnosti. 

Po obsáhlé debatě všech zúčastněných VV odsouhlasil tyto ceny: 

Od nové kuželkářské sezóny(září 2020) smluvním nájemcům (oddílům)   

KK Slavoj ……………………………….135,-Kč/hod.  

Ostatní smluvní nájemci (oddíly)………..140,-Kč/hod. 

Nájemci bez smlouvy (kuž.oddíly)………160,-Kč/hod 

Od začátku roku 2020 

Veřejnost…………………………………200,-Kč/hod 

PKS………………………………………160,-Kč/hod 

Členové KK SK Žižkov……………………50,-Kč/hod 

V případě zájmu nájemců, se nové smlouvy mohou uzavírat na období max.2roky. 

 

Areál Primaska :  

Správce -  Od dubna 2020 budou na DPP zaměstnány 3 osoby pro veškerou činnost v tomto areálu. SK 

Žižkov uzavře s dotyčnými smlouvu, kde budou podrobně specifikovány činnosti. Bude určen vedoucí 

této trojice, s kterým budou řešeny případné nedostatky či připomínky. Předseda TO ve spolupráci 

s hospodářem SK M.Kindlem připraví podrobný soupis činností včetně termínů (období). VV na další 

schůzi tento soupis (smlouvu) posoudí a případně odsouhlasí.  

V objektu Primasky chybí stále provozní řád. Nutno dokončit ve spolupráci D.Štorek/M.Kindl. Z revizí 

je potřeba objednat kominíka, je potřeba objednat vyčištění a kontrolu kanalizace. V dodaném projektu 

rekonstrukce topení chybí rozpočet (cenová nabídka). 



Předseda zajistí výměnu všech zámků za systém „generálního klíče“ a po dohodě s předsedy oddílů tenisu 

a Kettlebelu systém „jednotlivých sekcí“ systému. 

Nájemce F4F – vzhledem k přetrvávání a výši dlužné částky rozhodl VV takto:  

Předseda kontaktuje zástupce firmy a projedná možnost úhrady všech plateb do konce února 2020. 

V případě úhrady může jednat o podmínkách nové smlouvy. V případě neuhrazení všech plateb, SK 

Žižkov okamžitě vypoví smlouvu pro neplnění smluvních podmínek. 

 

Různé: 

1. VV schválil termín odevzdání členských příspěvků uhradit do 20.4.2020. Pro potřeby 

legislativy SK bude počítána členská základna k 30.4.2020. 

2. Rozpočty a zprávy o činnosti oddílů odevzdají zástupci oddílů nejpozději do 31.3.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    Zapsal M.Hájek 

Předseda SK Žižkov Praha z.s. 

 


