
ZÁPIS č. 3/2020 

z 3.jednání výkonného výboru SK Žižkov Praha konaného dne 24.6. 2020 

 

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

Hosté:          pp. J. Kotrba, S. Hájek, D. Weisserová, T. Makovec 

Omluvení: J. Langr  

Program:  

1. Dotace 2020 

2. Provoz Primaska 

3. Různé 

 

1.--Předseda přítomné seznámil s poskytnutými dotacemi na letošní rok a navrhnul rozdělení financí od 

Ph-3 na jednotlivé oddíly. Návrh byl VV odsouhlasen. 

MČ Ph-3    - CELKEM 36.600,-Kč / tenis Pitterova 18.300,-Kč,                                      

                      kanoistika 5.000,-Kč, kuželky 5.000,-Kč, tenis 8.300,-Kč   

MČ Ph-10  - CELKEM 44.000,-Kč / tenis 28.000,-Kč,  Kettlebell 16.000,-Kč 

MŠMT       - CELKEM 83.600,-Kč / kanoistika 44.650,-Kč, kuželky 24.750,-Kč,  

                      tenis 8.800,-Kč, hokej 4.400,-Kč,  kettlebell  1.000,- 

HMP      -      (stroje s 30% účastí) zamítnuto pro chybějící 2. podpis dle jejich právníků potřebný. Není  

                      odvolání. 

PRE       -     smlouva o reklamě do února   2021– kanoistika 25.000,-  kuželky 5.000,- 

 

2.—Pro zlepšení provozu areálu „Primaska“ VV schválil tato opatření : 

-  všechny sprchy budou vybaveny tlačítkovými bateriemi. 

-  botník s lavicí pro přezouvání bude umístěn před schody do 1.patra a všichni uživatelé areálu jsou   

   povinni se před vstupem na schody zout, či přezout. 

- VV schválil provozní řád, návštěvní řád a ostatní nutné dokumenty vytvořené Michalem Kindlem.   

   Každý návštěvník areálu je povinen se těmito dokumenty řídit. Návštěvní řád bude umístěn na   

   viditelném místě u vstupu do objektu (zajistí M. Kindl) 

-  správci areálu „Primaska“ jsou přímo podřízeni hospodářovi SK M. Kindlovi (statutár) a předsedovi  

   tenisového oddílu D. Štorkovi s tím, že předseda TO má na starosti především odborné pokyny   

   ohledně provozu tenisových kurtů a hospodář SK technologické a legislativní opatření.  

- VV vyzývá předsedu TO a oddílu Kettlebelu ke spolupráci k organizování brigád členů oddílů např. na   

   vyčištění střechy a venkovní údržby. 

- VV odsouhlasil demontáž ostnatého drátu a na brance vchodu do areálu odstranit nápis „jen pro členy“  

- VV odsouhlasil výměnu dveří u dámské šatny 

- Předseda SK zajistí opravu ucpaného svodu a případně další práce subdodavatelem 

 - VV konstatoval potřebu hledat správce pro www stránky tenisového oddílu a na stránkách propagovat  

   celý areál Primasky – kurty i  tělocvičnu. 

 

 

2.b) Změna nastala v dříve dohodnutém pracovním stavu správců. Ti nebudou pracovat jako OSVČ, ale   

       dále budou na DPP s tím, že v zimních měsících se jim mzda vyplatí až dle pracovní činnosti. TO  

       nebude požadovat žádnou činnost v zimních měsících. V případě potřeby bude provoz tělocvičny  

       zajištěn vedením SK.  

 

  

 

 

 

 

 

 

   Zapsal M. Hájek 

Předseda SK Žižkov Praha z.s. 

 


