
ZÁPIS č. 2/2020 

z 2.jednání výkonného výboru SK Žižkov Praha konaného dne 14.5. 2020 

 

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

Hosté:          pp. J. Kotrba, S. Hájek 

Omluvení: M.Kindl  

Program:  

1. Hodnocení dopadu nouzového stavu na činnost SK, případné opatření 

2. Plnění úkolů z minulých období 

3. Hospodaření středisek 

4. Dotace 2020 

5. Příprava VH  

6. různé 

 

1. Předseda shrnul vliv nouzového stavu na všechna střediska: 

Želiv – nejprve důsledkem vypuštění přehrady, poté nouzovým stavem a zejména kritickým suchem, byly 

všechny větší akce do konce června zrušeny. Zůstala naděje pro pořádání dílčích tréninků na konci května 

a na konci června, nicméně záleží na klimatických podmínkách. Větší pravděpodobnost je uspořádání 

dvou akcí v září. Kanoistický oddíl uskutečnil v květnu 2 brigádnické prodloužené víkendy, modernizoval 

kuchyň ve větším ubytovacím objektu a provedl údržbu celého areálu. 

Kuželna – od 16.3. byly prostory kuželny, stejně jako celé sportovní centrum uzavřeno. Od 11.5. byla 

povolena sportovní činnost, bohužel všechny soutěže jsou kuželkářským svazem odloženy nebo zrušeny. 

Plný provoz se dá očekávat až od srpna 2020. 

Během uzavření provozu probíhaly práce na opravách a modernizaci zařízení kuželny správcem 

F.Rusínem, za asistence předsedy SK. Elektronickou komunikací v druhé půlce března bylo VV 

dohodnuto (odsouhlaseno) snížení odměn správců sportovních středisek „Kuželna“ a  „Primaska“ na 

polovinu, a to po dobu omezení provozu. V kuželně se jedná zatím o měsíce 03 – 05.  

Primaska – Během března správci připravili postupně kurty k provozu. Od 12.3.2020 byly kurty i objekt 

uzavřeny. 19.3.2020 dostali správci příkaz vše vypnout a nastavit úsporný režim. VV bylo přijato úsporné 

opatření a stejně jako správci kuželny, byly sníženy platy správcům kurtů o 50%. Během března praskl 

kotel na teplou vodu, který již nešel opravit, a tak VV řešil tento havarijní stav po i-mailové diskuzi. 

Nakonec se dohodnul na výměně kotle a do konce dubna za pomoci Petra Kindla a Michala Kindla byla 

tato situace zvládnuta a nový kotel uveden do provozu. 

VV vyřešil požadavek správců přednesený D.Štorkem na zvýšení odměny během nouzového stavu tak, že 

za březen zůstává 50% částka a za duben se zvyšuje částka o 10.000 Kč DPP na 1 osobu, dodanou 

předsedou TO D.Štorkem. Za květen bude vyplacena celá částka, i když platí stále omezení využití 

vnitřních prostor.  

 

2.  

Protože se nemohl pro nemoc zúčastnit VV Michal Kindl, neřešil VV úkol z minulého období – 

tělocvičnu na Primasce a její převzetí od bývalých nájemců. Tito nijak nekomunikují a nereagují na 

výzvy. Bylo pouze konstatováno, že je v zájmu SK co nejdříve tělocvičnu připravit na provoz pro oddíl 

Kettlebellu i veřejnosti. Již se ozvalo několik zájemců z řad veřejnosti a je škoda tento zájem nevyužít. 

Rezervační systém je připravený. V době tohoto zápisu byla tělocvična oddílem Kettlebelu vyklizena a po 

konečném úklidu správci „Primasky“ bude připravena na provoz. 

 

3.  

Členové VV byli seznámeni s výsledky hospodaření Středisek i celého SK a se stavem členské základny. 

Předseda konstatoval zlepšující se hospodaření SK od r.2016 a zároveň upozornil na očekávané budoucí 

zhoršení důsledkem zavření sportovišť. Mírně klesla členská základna oddílu kuželek, bohužel převážně 

díky mládeži. 

Pro dokončení návrhu rozpočtu SK pro rok 2020 chybí dílčí rozpočet oddílu Kettlebellu. VV žádá 

předsedu oddílu Kettlebellu o dodání všech chybějících materiálů. 

 

4.  



Předseda seznámil přítomné se stavem dotací na r.2020. Ph-3 poskytnuta, Ph-10 přidělena a před 

podpisem smlouvy, HMP termín odložen na 30.6.2020, MŠMT – nejsou informace. 

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

poskytovatelů dotací. Jedná se o MŠMT, HMP, Ph-3, pro oddíl tenisu platí i Ph-10, pro oddíl kuželek 

firma PRE.  

Všechny daňové doklady použitelné k dotaci 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. 

 

5.  

VV navrhl termín VH 2020 a to 24.6.2020. Výpočet delegátů se počítá z členské základny SK ze dne 

30.4.2020 dle rozhodnutí VV z minulé schůze. 

 

6.  

Tajemník p.Kotrba  s paní Lidrychovou vysvětlili M.Truksovi nejasnosti ve výsledku hospodaření. 

M.Truksa přednesl VV návrh oddílu kuželek na vyloučení člena oddílu kuželek pana Petra Hrubého pro 

neplnění základních povinností dle čl. IV. odst. 7 Stanov SK. VV návrh schválil. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    Zapsal M.Hájek 

Předseda SK Žižkov Praha z.s. 

 


