
USNESENÍ 
Valné hromady SK Žižkov Praha konané dne 22.9.2021 

 

Valná hromada po projednání zpráv a diskusi: 

 

A. SCHVALUJE 

1) Program jednání Valné hromady SK Žižkov Praha. 

2) Jednací řád Valné hromady SK Žižkov Praha. 

3) Ustavení pracovního předsednictva ve složení: M. Hájek, M. Lidrychová, M. Truksa  

4) Ustavení mandátové komise ve složení: K. Katzová, M. Kindl, D. Štorek  

5) Zprávu o výsledku hospodaření SK za rok 2020. 

6) Úhradu schodku hospodaření SK za rok 2020 ve výši 923.092,48 Kč tak, že bude o tuto 

částku sníženo vlastní jmění SK. 

7) Předložený rozpočet SK na rok 2021. 

8) Zprávu mandátové komise  

9) Návrh úprav stanov článku 2, odstavec 2.3 

Za společnost jedná každý člen předsednictva samostatně. V písemném projevu připojí k názvu 

společnosti svůj podpis a funkci. V jednání za společnost o závazcích přesahujících hodnotu 

100.000,- Kč  je nutný podpis alespoň dvou členů předsednictva a to předsedy a jednoho 

z ostatních členů. Členové předsednictva mohou písemně pověřit jiného člena výkonného 

výboru SK právním jednáním SK. 

 

B. BERE NA VĚDOMÍ 

1) Zprávu o činnosti za rok 2020. 

2) Zprávu kontrolní komise SK za rok 2020. 

 

C. VOLÍ  

1) Předsedu SK Žižkov Praha z.s. na období 2021 – 2025 pana Martina Hájka 

2) Výkonný výbor ve složení Michal Kindl, Petr Kindl, Michal Truksa, Pavel Kozler, Jiří 

Kotrba a Monika Lidrychová.  

3) Kontrolní komisi ve složení Stanislav Hájek, Irini Sedláčková, Jiří Vašák 

 

D. UKLÁDÁ 

1) Výkonnému výboru 

a) Ve smyslu závěrů z předložených zpráv a z jednání valné hromady SK, organizačně a 

ekonomicky zajišťovat s maximální hospodárností běžnou činnost oddílů i SK. 

b) Zajišťovat s maximální hospodárností provoz všech zařízení SK pro tělovýchovnou i 

podnikatelskou činnost včetně potřebné údržby objektu. 

2) Výborům sportovních oddílů 

a) V rámci ekonomických možností jednoty zajišťovat sportovní činnost svých členů. 

b) Vhodnou formou seznámit členy oddílů s jednáním a závěry valné hromady SK. 

c) Pravidelně předávat informace z činnosti oddílů ke zveřejnění na facebooku a www 

stránkách SK 

d) Intenzivně se věnovat náboru nových členů, zejména mládeže do 18 let. 

 

 

V Praze 22. 9. 2021 
 

 


