ZÁPIS č. 2/2019
z jednání výkonného výboru SK Žižkov Praha konaného 23. 4. 2019
Přítomni:
Hosté:

pp. M. Hájek, P.Kindl, M. Kindl, D.Štorek, M.Lidrychová
Kotrba - tajemník, D.Weisserová, St.Hájek, I.Sedláčková (vše KK)

Program:
1. Dotace v r.2019
2. Rozpočet 2019 a výsledek hospodaření 2018
4. Příprava VH
5. Různé
1.

Předseda seznámil přítomné se všemi schválenými dotacemi a jejími úskalími. Přítomní
zástupci oddílů jsou s podmínkami srozuměni a souhlasí s přijmutím těchto dotací a nutností
vyúčtování dle pokynů jednotlivých poskytovatelů dotací. Jedná se o tyto dotace:
20 000,- od Ph-3 na nábor mládeže do hokejového oddílu
20 000,- od Ph-10 na seniorský tenis v areálu „Primaska“
50 000,- od hl.m.Prahy na provoz areálu „Primaska“
69 300,- od MŠMT na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let

2.

Všem členům VV(zástupci oddílů) byly odeslány výsledky hospodaření SK za r.2018 a
návrh rozpočtu na r.2019 s tím, že jsou povinni seznámit s dokumenty delegáty VH a předejít
případným diskuzím na VH. Zástupcům oddílu kuželek, kettlebellu a ledního hokeje bylo
připomenuto dodání zpráv o činnosti za r.2018.

3.

Termín VH byl potvrzen na středu 22.5.od 18hod. Počet delegátů bude určen dle členské
základny k 30.4.2019 a to tak, že na každých započatých 20 oddílových členů připadá 1 delegát.
Paní Lidrychovou byli zástupci oddílů seznámeni o stavu počtu členů k aktuálnímu dni. Vyjma
oddílů kanoistiky a kuželek chybí všem buď dokument GDPR, nebo zaplacené členské příspěvky.
14 dní před konáním VH budou členové VV seznámeni se jmény kandidujících osob do VV.
Volba 7.osoby do VV proběhne veřejným hlasováním a osoba s nejvyšším počtem hlasů bude
zvolena.

4.

VV odsouhlasil režim v areálu „Primaska“. P.Žilka má na starosti venkovní prostory a
prostor kantýny. Správce objektu firma F4F zajištuje (úklid a funkčnost) celý objekt mimo
kantýny, včetně technického a technologického vybavení. Je jediným subjektem oprávněným
seřizovat zařízení (kotle). Firma F4F předá zpět prostory skladu, které byly využívány jako stálé
zázemí správce. V dodatku smlouvy(nebo nová smlouva) bude cena za pronájem prostor snížena o
5 tis.Kč od května 2019.
Pánové D. Štorek a M. Kindl jsou odpovědní za koordinaci činnosti jednotlivých skupin v areálu
Primaska. Zajistí zapečetěnou uzamykatelnou skřínku s klíči od všech prostor v objektu. Společně
dohotoví „Provozní řád a vytvoří „Návštěvní řád“ areálu . Ten se vyvěsí na nástěnku v chodbě.
Oba budou informovat své členy o přijatých opatřeních a dohodách.

5.

Po informaci od předsedy ohledně pojistných událostí, VV odsouhlasil, že škody či
poruchy ve výši více než 5.000,-Kč je potřeba nejdříve nahlásit na vedení SK a to posoudí, zda
není možnost čerpat z pojistného plnění.
Na závěr požádal předseda zástupce oddílů o aktualizaci činnosti na stránkách a facebooku SK,
formou zasláním informací nebo odkazů.

Zapsal M.Hájek
Předseda SK Žižkov Praha z.s.

