ZÁPIS č. 3/2019
z jednání mimořádného výkonného výboru SK Žižkov Praha konaného 23. 7. 2019
Přítomni:
Hosté:

pp. M. Hájek, M. Kindl, M. Truksa, D.Štorek, M.Lidrychová, J.Langr
T.Makovec, P.Sixtová, R.Žilka

Program:
1. Provoz Areálu „Primaska“

1.

Předseda vyzval přítomné zástupce tenisového oddílu, oddílu Kettlebellu, a správce
objektu k informaci o problémech ze svého pohledu.

2.

Nejdříve informovali o svém pohledu na problémy zástupci tenisového oddílu (Štorek a
Makovec), poté M.Kindl a P.Sixtová.
Jednotlivé problémy:

a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

Úklid šatny – problém je úklid během dne. Tím že je celodenní provoz, dochází
k znehodnocení úklidu ihned po jeho dokončení. Je potřeba najít čas buď ráno před otevřením,
nebo večer po ukončení provozu tak, aby první návštěvníci přišli do čistého prostředí. Všichni
zúčastnění chápou, že nelze uklízet průběžně celý den a je hlavně na členech tenisového oddílu
aby se snažili čistotu co nejvíce udržovat.
Úklid před akcí – před akcí pořádanou tenisovým oddílem si jejich zástupce (T.Makovec)
osobně zkontroluje stav objektu a případně osloví Petru Sixtovou se svým požadavkem
Soupis činností správců – D.Štorek s M.Kindlem vytvoří a nechají podepsat podrobný
soupis činností správce objektu i správce kurtů, včetně požadovaných časů činností. Na základě
tohoto soupisu se sepíše se správci smlouva.
Uvolnění skříněk v šatnách – p.Makovec dohlédne na označení a uvolnění skříněk
v šatnách, pro oddíl Kettlebellu a pro hosty. Vše v komunikaci s M.Kindlem.
Voda ze sprch - M.Kindl zajistí přechodové lišty mezi prostorem sprchy a šatnou pro
zabránění zatékající vody.
Plastový odpad – sekretariát zajistí nádobu na tříděný odpad (plast)
Hospodaření areálu - Na požadavek D.Štorka o výsledku porovnání hospodaření před
příchodem oddílu Kettlebellu, nájemcem tělocvičny a správcem objektu, byl informován
předsedou, že výsledek hospodaření a tím možnost srovnání bude až v březnu r.2020, vzhledem
k vyúčtování všech služeb. Všichni zástupci VV mají přístup do on-line účetního systému a
mohou průběžně kontrolovat stav hospodaření svých oddílů a středisek.
Komunikace mezi zainteresovanými - všichni účastníci se ubezpečili o vzájemné podpoře
s chystanými opatřeními a o vzájemné vstřícnosti v řešení problémů.

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

