
ZÁPIS č. 3/2021 

ze 3. jednání výkonného výboru SK Žižkov Praha konaného dne 5.10. 2021 

 

Přítomni: pp. M. Hájek, M. Kindl, P. Kindl, P. Kozler, J. Kotrba, M. Lidrychová, M. Truksa 

 

Program:  

1. Volba předsednictva SK (statutární orgán) 

2. Úkoly do volebního období, seznámení s představami jednotlivých členů 

3. Dotace 2021 

4. Žádost o dotaci od HMP na rok 2022 

5. Různé 

 

Ad 1)  

VV po diskuzi zvolil zbývající členy předsednictva SK.  

            Michala Kindla, místopředsedu  

Pavla Kozlera, hospodáře  

Statutární orgán – předsednictvo – tvoří Martin Hájek (předseda), Michal Kindl (místopředseda) a 

Pavel Kozler (hospodář) 

 

Ad 2) 

Předseda seznámil přítomné o stanovisku právníka ke schvalovaným změnám Stanov na VH. Stanovy lze 

měnit jen tak, že se odhlasuje přesné znění Stanov. Což se nestalo. Stanovy tak zůstávají v původní 

podobě. 

Během jednání VV probíhala schůze KK. Po jejím skončení bylo oznámeno VV zvolení Jiřího Vašáka 

předsedou KK. 

Předseda seznámil nového člena VV Pavla Kozlera s historií a současnou situací provozu v areálu 

Primaska a se součinností tenisového oddílu s vedením SK z jeho pohledu. 

 

Dle jednotlivých objektů a provozů byla členy VV dohodnuta tato odpovědnost za provoz areálů: 

 

Primaska (tenisové kurty a tělocvična) - využívá přednostně oddíl tenisu a kettlebellu 

Za vše, co se týká tenisových kurtů včetně jednání se správci a hráči je odpovědný Pavel Kozler. 

Za vše, co se týká objektu (tělocvična, revize, technologie, zeleň, jednání se správci) Michal Kindl. 

Oba odpovědní se zavázali k vzájemné komunikaci při řešení problémů.  

Hlavní úkoly do dalších let: 

- získat trenéra s licencí pro dorost odd. tenisu a navýšit počet mládeže 

- prostřednictvím doladění obsluhy (správce) rezervačního systému a propagací tohoto 

areálu, dosáhnout navýšení členské základny a lepší naplněnost kurtů a tělocvičny 

veřejností. 

- stanovení zimního provozu a odměna správce pro toto období 

 

Želiv, vodácký areál (umělá slalomová dráha a ubytovna) odpovídá Martin Hájek 

Hlavní úkoly do dalších let: 

- naplněnost ubytovny během sezony (březen - listopad) 

- opravy, údržba a modernizace ubytovny (zachovat vysoký standard) 

- zajišťovat sportovní akce 

 

Objekt Pitterova 

Kuželna (součást sportovního centra SK Žižkov) odpovídá Michal Truksa 

Hlavní úkoly do dalších let : 

- získávání nových členů v mládežnických kategoriích 

- zajišťovat maximální vytíženost kuželny 

- propagovat kvalitu kuželny a zajišťovat co možná nejprestižnější akce 

 



 

Tenisové kurty Pitterova (součást sportovního centra SK Žižkov) odpovídá Martin Hájek 

Hlavní úkoly do dalších let: 

- zajišťovat obsazenost kurtů 

- řídit zaměstnance recepce 

- komunikace se smluvními partnery 

 

 

Ad 3)  

Pro rok 2021 byly schváleny dotace a bude se muset vyúčtovat: 

 

MČ Ph-3   - CELKEM 20.000 Kč /sportování pro veřejnost – lze použít jen na náklady týkající se   

nafukovací haly. 

                                    

NSA         -  mládež 104.575 Kč, rozděleny pro vyúčtování mládeže tak, že 10.000 se použije pro 

oddíl tenisu, 40.000 pro oddíl kuželek a 55.000 pro oddíl kanoistiky. Vyúčtování dotace se 

dělá za celý SK, takže není nutné držet se přesně dohodnutých částek, ale v případě 

problémů s dostatkem účtů některých z oddílů se použije jiný doklad. Je však nutná 

součinnost všech členů VV. 

- provoz a údržba 326.000 Kč, použije se na všechny střediska (areály) v majetku SK.                       

 

HMP       -  300.000 Kč (provoz a energie), použije se na majetek SK na území Prahy (Primaska + 

nafuk.hala) 

 

Podklady pro vyúčtování dotací - účetní doklady od oddílů je nutné předat na sekretariát SK nejpozději 

do 10.12.2021 

!!! Všechny platby týkající se SK Žižkov musí být placeny z účtu SK Žižkov, účty placené ze 

soukromých účtů členů nemohou být proplaceny. Na dokladech týkajících se mládeže musí být jasně 

uvedeno, že se týká mládeže SK. 

 

Ad 4) 

Na rok 2022 se bude žádat během měsíců říjen a listopad. V programu MK od NSA se počítá členská 

základna mládeže do 20 let v okamžiku podání. Předseda informoval o možnosti on-line semináře pro 

dotaci HMP. 

 

Ad 5) 

V diskusi se probírala zejména historie objektu Primaska a její možnosti rozvoje do budoucnosti. 

 

V 18 hodin předseda poděkoval za účast a trpělivost a ukončil schůzi. 

 

 

 

 

   Zapsal M.Hájek 

Předseda SK Žižkov Praha z.s. 


