ZÁPIS č. 4/2019
z jednání výkonného výboru SK Žižkov Praha konaného 2. 10. 2019
Přítomni:
Hosté:

pp. M. Hájek, M. Kindl, M. Truksa, D.Štorek, P.Kindl, M.Lidrychová, J.Langr
T.Makovec, J.Kotrba

Program:
1. Dotace 2019 a 2020
2. Provoz středisek a hospodaření SK
3. Různé
1.

Předseda postupně shrnul dotace v letošním roce a s přítomnými zástupci oddílů se
vyjasnily postupy a druhy dokladů, potřebné k řádnému vyúčtování dotací.
Členové VV byli informováni o dotačních programech na r.2020, o možnostech žádostí a
proběhla diskuze o možnostech jednotlivých oddílů.
Dotace z městské části Ph-3 se týká především oddílu kuželek a sportovního zařízení v Pitterově
ulici na Žižkově, Dotace Ph-10 se týká oddílu tenisu a zařízení v areálu „Primaska“(vybavení
posilovny), dotace HMP pak strojů pro kuželnu a tenisové kurty. Na ostatní typy dotací se čeká až
budou vyhlášeny.

2.

Provoz kuželny
Předseda seznámil členy VV s výsledky hospodaření středisek.
Vzhledem k neustálému zvyšování cen všech typů služeb a energií a vzhledem ke zvyšování
nákladů oprav a údržby kuželny, navrhl předseda zvýšení sazeb za hodinu hraní komplexně pro
všechny hráče a to takto :
50,-Kč/hod. pro členy KO SK Žižkov, 150,-Kč pro smluvní nájemce a 180,-Kč pro veřejnost.
Členové schválili tento návrh 5 hlasy, 2 se zdrželi hlasování, žádný nebyl proti.
V debatě k tomuto kroku vznesl p.Truksa námitku, že není s problematikou předem seznámen.
Předseda připomněl všem přítomným, že každý člen VV má přístup k on-line hospodaření SK a
může kdykoliv nahlížet do systému. Ten byl zpřístupněn členům VV SK před dvěma lety právě po
připomínkách hospodáře KO k pozdním výsledkům hospodaření. Je logické, že se neustálé
zvyšování cen energií a služeb za posledních 5 let, musí odrazit na koncových cenách všech
činností, kterých se zvýšení cen týká, tzn. i provozu sportovišť. V následující diskuzi si VV
ujasnil, že cenu tvoří i to, že máme jednu z nejmodernějších kuželen v Česku a nejmodernější
v Praze. Slevy členů KO jsou adekvátní a úměrné k výhodám, jakých využívají ostatní členové
SK.
Provoz „Primasky“
Předseda shrnul snahy uplynulých dvou let a konstatoval, že se nedaří najít vhodný způsob
bezproblémového provozu areálu. Pod vlivem informace správce tenisových kurtů pana Žilky, že
příští rok končí, navrhl VV podat inzerát na pozici „správce tenisového areálu“ od příští sezony.
Na výběru vhodných kandidátů se bude podílet vedení TO a sekretariát SK. V diskuzi došlo ke
shodě, že nový správce by měl být OSVČ, nebo firma, měl by zajišťovat jak úklid objektu a kurtů,
tak i venkovní prostor a ve své režii i občerstvení. Základní odměna bude činit 20.000,-Kč s tím,
že v tenisové sezoně bude větší zátěž a mimo sezonu menší. Do doby, než se nový správce najde,
bude zajištěn úklid stávajícím způsobem, a to za 6.000,-/měs. Nájemné tělocvičny se upraví ve
shodě s úklidem na 8.000,-Kč/měs.
VV tento návrh odhlasoval všemi přítomnými hlasy.
VV poté diskutoval o nutnosti přípravy projektů k modernizace objektu „Primaska“, konkrétně
k řešení topení a ohřevu vody. Zástupci TO seznámili členy VV s druhým projektem „tenisová
odrazová stěna“.
VV odsouhlasil termín zhotovení projektu „tenisové odrazové stěny“ do 30.11.2019 vzhledem
k možnosti vyhlášení dotace Ph-3. Za úkol má předseda TO D.Štorek
VV odsouhlasil zadání projektu rekonstrukce topení a rozvodu vody. Zájem projevili všichni
přítomní. Pokud do konce roku nebude předložen či rozpracován projekt doporučenou firmou

některého ze členů VV, sekretariát osloví několik firem a VV vybere vhodnou firmu pro zadání
projektu.

3.

Předseda seznámil přítomné s výtěžností beachvolejbalového kurtu, s obsazeností
ubytovny v Želivě a informoval o záměru mč.Ph-3 vybudovat městský park sousedící se
sportovním centrem. Zde je nejasná budoucnost s využívaným pozemkem pro parkování.

4.

Členové VV se dohodli na předložení návrhů rozpočtů jednotlivých oddílů na příští schůzi
VV dne 14.1.2020 od 16hod.

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

