ZÁPIS č. 1/2018
z jednání výkonného výboru SK Žižkov Praha konaného 10. 1. 2018
Přítomni:
Hosté:

pp. Hájek M., Truksa, Kindl, Plašilová
Kotrba - tajemník

Program:

1. Shrnutí činnosti 2017
2. Plán činnosti 2018
3. Požadavky oddílů
4. Různé

1.

Shrnutí r.2017
Předseda informoval členy VV o splnění smluvních závazků plynoucí z koupi pozemků pod
„Primaskou“ a splnění závazků plynoucí z půjček od členů SK pana Maška a pana Horáka.
VV touto cestou děkuje zmíněným pánům za finanční pomoc při plnění podmínek kupní
smlouvy s majiteli pozemků pod „Primaskou“.
SK Žižkov nemá k tomuto dni žádné smluvní závazky.
Po obdržení celé platby za prodej druhého bytu (po zapsání nového majitele v katastru
nemovitostí) bude poukázána zbývající část půjčky SK, Zásobní zahradě a.s. na účet SK.
Začátkem prosince 2017 byla zhotovena nová část vodovodní přípojky s vodoměrem pro odečet
stočného v našem areálu „Primaska“.

2. Plán činnosti 2018
Vedení SK podalo tyto žádosti o dotaci na r.2018:
-

Městská část Ph-3.....činnost mládeže oddílu turistiky..................................40.000,Městská část Ph-3.....soutěže přesahující rámec Ph-3 kuželky ......................85.000,Městská část Ph10.....náklady sportoviště pro občany Ph-10 „Primaska“.....370.000,-

V dotačních programech MŠMT vedení SK nenašlo žádnou možnost žádosti o dotaci. Všechny
dotační programy jsou směřované na soutěžní sport dětí a mládeže, který však nemáme.
Do konce ledna musí vedení SK vyúčtovat dotaci MŠMT 100.000,- na sportovní mládež.
Dokončuje se zlegalizování plánů objektu v areálu „Primaska“ na stavebním úřadě Ph-10. Zbývá již
jen hygiena.

3. Požadavky oddílů.
Předseda kuželek p.Truksa tlumočil stížnost na opakované chyby ve zpracovaných reportech
o hospodaření oddílu kuželek a kuželny.
VV po diskuzi s tajemníkem SK panem Kotrbou věří, že se situace v budoucnu zlepší. Předseda
kontaktoval externího účetního pana ing.Chvalného, a koncem února proběhne školení „spolkového
účetnictví“, kde tento expert na sportovní spolky (funkcionář ČUS, PTU, basket.svaz apod.) vysvětlí
rozdíly mezi účetnictvím firemním a spolkovým.
Smyslem tohoto školení je v přátelském duchu naleznout optimální nastavení pro potřeby oddílových
hospodářů.

4. Různé
VV zkontroloval plnění úkolů z předchozích VV a odsouhlasil tyto požadavky na členy a
oddíly :
-

vedení tenisového oddílu musí zavést, zprovoznit a spravovat nainstalovaný rezervační systém pro
veřejnost do konce měsíce března, nejpozději před začátkem hrací sezony 2018.

-

VV rozhodl, že dle výsledku hospodaření oddílu tenisu a střediska „Primaska“ za r.2017, bude
upravena výše oddílových příspěvků tenisového oddílu tak, aby součet rozpočtů středisek „tenis“ a
„Primaska“ na r.2018 byl minimálně vyrovnaný.

-

Na www stránkách SK bude odkaz na Facebook Primaska

-

členské příspěvky všech členů SK musí být zaplaceny do konce března 2018. K tomuto datu bude
přihlíženo při počítání členské základny (dotace, statistiky, VH apod.)

-

návrh rozpočtů oddílů musí být odevzdán do konce ledna 2018

-

VV odsouhlasil a připravil k vyplacení odměny za činnost ve funkci, a to následovně :
Předseda SK 5.000,Členové VV 3.000,Členové KK 2.000,-

Odměny se zdaní a zaplatí na základě uzavření dohody o provedení práce.

Zapsal: Martin Hájek
Předseda SK Žižkov Praha z.s.

