ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝKONNÉHO VÝBORU,
SEKRETARIÁTU A REVIZNÍ KOMISE SK
Výkonný výbor SK
Pracoval v tomto složení:
Předseda
Jednatel
Člen VV
Člen VV

Miloslav Všetečka
Jiří Kotrba
Martin Hájek
Martin Lukáš

Člen VV
Člen VV
Člen VV

Marek Wollner
Jan Mašek
Petr Kindl

Navíc pánové Všetečka, Mašek a Hájek pracovali v představenstvu a p. Kotrba v dozorčí radě
Zásobní zahrada a.s. Jednatel SK p. Kotrba je v SK zaměstnán na poloviční úvazek.
Výkonný výbor se od valné hromady 21. 5. 2013 sešel na čtyřech řádných zasedáních. Jednání VV
se účastnili i členové kontrolní komise SK.

Na těchto zasedáních Výkonný výbor projednával a schvaloval:
-

čtvrtletní zprávy o činnosti a hospodaření oddílů i celého sportovního klubu

-

zprávy o provozu, využívání a údržbě tělovýchovných zařízeních SK

-

informace o provozu ve Sportovním centru SK Žižkov v Pitterově 5

-

návrhy na prodej části pozemku v Zásobní zahradě

-

aktuální informace o stavu soudního řízení o navrácení pozemku pod tenisovými kurty Primaska

Revizní komise SK
Komise pracovala ve složení: Karel Bubeníček - předseda, Stanislav Hájek a Michal Truksa.
Zástupce revizní komise se pravidelně zúčastňoval jednání výkonného výboru, kde příležitostně informoval
o prováděné kontrolní činnosti. K. Bubeníček prováděl měsíční kontrolu příjmových a výdajových
pokladních dokladů. Měsíčné také kontroloval pokladní knihu, zda souhlasí s hotovostí v pokladně. Komise
sledovala vedení členské evidence jednoty a odvody členských a oddílových příspěvků.
Komise průběžně sledovala hospodaření oddílů i celé jednoty a nezjistila v celém období žádné zásadní
závady nebo nedostatky.
PŘEHLED O OBJEKTECH A ZAŘÍZENÍCH SK
Tenisový areál Primaska – zahrnuje dvoupodlažní objekt šaten a sociálních zařízení, 5 venkovních
tenisových dvorců, odrazové stěny a sklady. V objektu jsou pronajímány 2 kanceláře firmě České sítě s.r.o.
Areál využívá tenisový oddíl.
V roce 2013 odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu I. stupně a tím zamítl naší žalobu ohledně
majetkového sporu o pozemek, na kterém provozujeme tenisové kurty. Po poradě s naším právním
zástupcem JUDr. Bedrnou jsme podali dovolání k Nejvyššímu soudu. Naše dovolání však bylo také
zamítnuto.
Správa a údržba tenisového areálu Primaska byla v roce 2013 zajišťována na základě smlouvy o dílo. Na
částečný úvazek zajišťuje úklid tenisového areálu pí. Freundová.
Sportovní areál s umělou slalomovou dráhou v Želivě – v areálu o výměře 53 000 m2 jsou kromě
umělé slalomové dráhy dva „TESKO“ objekty upravené na sezónní turistickou ubytovnu.
Součástí areálu dále jsou dvě „UNIMO“ buňky, dvě buňky WC a skladová hala.
V roce 2013 dochází k několika novým změnám a situacím, které se okrajově, nebo přímo dotýkají
našeho areálu.
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V obci a okolí dochází k nejasnostem okolo vracení pozemků církvi. Naštěstí se toto netýká našeho
sportovního klubu, ale máme těžší jednání s úřady, jako jsou radnice jednotlivých obcí, zemědělské družstvo
apod.
Sousedící ubytovací areál koupil majitel penzionu „Kocanda“. Vznikají tudíž nové sousedské vztahy,
naštěstí jsou vstřícné a zatím bezproblémové.
Z finančních prostředků SVoČR (100.000,-), RK Stan (30.000,-), a SK Žižkov (60.000,-) se
uskutečnila celková rekonstrukce všech překážek v betonovém korytě. Dráha je tak opět bezpečná. Věříme,
že pár let vydrží a budoucí prostředky se mohou vynaložit na jiné, nutné opravy a rekonstrukce.
Během roku se odstraňovaly i drobné závady na ubytovacím zařízení např. vadné vybavení sociálek
a kuchyněk, poruchy el. zařízení, rozbitá skla aj. Drobnou údržbu obstarává správce p. Rokos, kterému se
vyplácí odměna 1600Kč měsíčně. Tento systém se zatím jeví jako bezproblémový. Díky němu se například
podařilo včas zjistit, nahlásit a opravit střechu v rámci pojistné události.
Díky vodáckým akcím se daří pokrývat část nákladů na tento areál. Lepšímu využití objektu v této
rekreační oblasti brání její stav, hraničící s havarijním stavem.
Byl také vypracován projekt nové ubytovny v našem areálu, konají se kroky k získání dotace na
tento projekt a vzhledem k fungujícímu Sportovnímu centru SK věříme, že nyní přijdou na řadu investice do
tohoto jedinečného zařízení i díky němuž Česko drží přední pozice ve vodním slalomu a raftingu.
Komplex tří stavebních buněk u USD v Praze 7 v Tróji – slouží jako šatny a sklad lodí našeho
kanoistického oddílu při trénincích na USD v Tróji. Bohužel povodně v červnu 2013 toto zázemí
kanoistického oddílu totálně zničily. Značným úsilím členů oddílu kanoistiky a za výrazného přispění
Městské části Trója se podařilo tuto provizorní základnu obnovit.
SK dále vlastní pozemek, na kterém je postaveno Sportovní centrum o rozloze 6 920 m2.
V majetku SK je také obchodní společnost Zásobní zahrada a.s. kde SK je jediným akcionářem.
Zásobní zahrada a.s. je vlastníkem Sportovního centra v hodnotě cca 120 mil. Kč a 6 bytových jednotek s 6
parkovacími místy v účetní hodnotě cca 30 mil. Kč.
Kuželna - Po začátečním zahřívacím provozu, který zajišťovali provoz p.Všetečka a p.Lukáš ve svém
volném čase a při údržbě drah se střídala všechna družstva kuželek, byli jako správci kuželny vybráni
manželé Konvalinovi a spuštěn rezervační program na obsazování kuželny.
Na kuželně se uskutečnila Mistrovství Prahy žen, mužů, seniorek a seniorů. Dále pak Superpohár ČR mužů a
žen.
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SK ŽIŽKOV PRAHA K 31. 12. 2013
NÁKLADY
Náklady na tělovýchovu a sport
501-01
501-02
501-05
511-01
512-01
518-01
518-02
518-03
518-04
518-05
518-06
518-10
521-02
521-03
549-04
582-01
591-11

Plán

Spotřeba sportovního materiálu
Spotřeba materiálu pro údržbu
Spotřeba ostatního materiálu
Oprava a údržba nemovit. majetku
Cestovné
Nájmy tělovýchovných zařízení
Ostatní nájmy
Poštovné
Tělovýchovné služby
Ubytování, stravování a dopravní služby
Provozní služby
Ostatní služby nedaňové
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Ostatní jiné náklady
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmu právnických osob

40 600,00
11 000,00
35 000,00
1 000,00
8 100,00
12 000,00
3 000,00
2 800,00
8 000,00
2 600,00
4 100,00
-

CELKEM

432 800,00
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Skutečnost
53.005,70
822,00
36.713,00
8.220,00
43.956,00
248.175,00
43.814,00
26.575,00
43.381,00
22.855,00
10.600,00
28.550,00
55.791,00
3.588,00
638.967,70

Provozní náklady

Plán

501-01
501-02
501-04
501-05
502-01
502-02
502-04
511-01
511-02
512-01
513-01
518-01
518-02
518-03
518-05
518-06
518-07
518-08
518-09
518-10
518-12
521-13
521-01
521-03
524-01
524-02
527-01
528-01
532-01
538-02
538-03
541-01
549-01
549-02
549-03
549-04
551-01

Skutečnost

Spotřeba sportovního materiálu
Spotřeba materiálu pro údržbu
Pohonné hmoty
Spotřeba ostatního materiálu
Spotřeba energií
Spotřeba plynu
Spotřeba vody
Oprava a údržba nemov. majet.
Oprava a údržba mov. majet
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Nájem tělovýchovných zařízení
Ostatní nájmy
Výdaje spojů
Ubytování, stravování a doprava
Provozní služby
Telefonní poplatky
Polygrafické a záznam. služby
Softwarové a internetové služby
Ostatní služby nedaňové
Ostatní nájmy
Výdaje spojů
Mzdy
Dohoda o provedení práce
Zákonné sociální pojištění
Zákonné zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daň z nemovitosti
Televizní a rozhlasové poplatky
Ostatní daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky
Zákonné pojist. majetku a osob
Ostatní pojištění majetku
Bankovní poplatky
Ostatní jiné náklady
Odpisy dlouhodobého majetku

10 000,00
35 000,00
2 000,00
145 000,00
143 000,00
75 000,00
93 000,00
55 000,00

105 653,00
471,00
78 695,04
80 922,84
95 442,50
42 897,45
172 146,14

17 000,00
3 000,00
300 000,00
70 000,00
2 500,00
271 000,00
46 000,00
45 000,00
265 000,00
596 000,00
40 000,00
171 000,00
62 900,00
37 400,00
8 200,00
6 200,00
2 500,00
14 500,00
10 000,00
277 200,00

20 283,00
4 600,00
180 352,00
509,00
10 914,00
279 732,64
23 340,59
990,00
3 274,00
37 713,34
87 006,00
945,00
218 796,00
22 342,00
54 978,00
18 782,00
17 409,00
467,00
2 052,00
266,97
25,00
1 388,00
14 336,00
2 759,00
53 952,40
269 741,00

CELKEM

2 803 400,00

Náklady zdaňovací činnost

Plán

501-12
501-13
501-14
501-15
502-11
502-12
502-13
504-11
511-11
512-11
518-12
518-16
518-17
518-19

10 000,00
5 000,00
45 000,00
15 000,00
4 400,00
800 000,00
4 000,00
7 000,00

Údržbový materiál movitého majetku
Údržbový materiál nemovitého majetku
Pohonné hmoty
Spotřeba ostatního materiálu
Spotřeba elektrické energie
Spotřeba plynu
Spotřeby vody
Prodané zboží
Oprava a údržba
Cestovné
Ostatní nájmy
Provozní služby
Telefonní poplatky
Softwarové a internetové služby
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1 905 151,91
Skutečnost
4 602,86
3 973,60
2 994,30
179 797,43
104 413,68
109 519,00
19 929,00
8 122,15
41 932,50
747 244,00
91 853,46
24 948,63
8 514,00

518-20
521-11
521-12
521-13
524-11
524-12
527-11
528-11
532-11
538-11
538-12
538-13
546-11
549-11
549-12
549-13
549-14
551-11
591-11

Ostatní služby-daňové
Mzdy
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Zákonné sociální pojištění
Zákonné zdravotní pojištění
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální náklady
Daň z nemovitosti
Místní poplatky-daňové
Televizní a rozhlasové poplatky
Ostatní daně a poplatky
Odpis nedobytných pohledávek
Zákonné pojištění majetku a osob
Ostatní pojištění majetku
Bankovní poplatky
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Daň z příjmu právnických osob
CELKEM

NÁKLADY CELKEM

23 400,00
1 800,00
4 000,00
5 880,00
21 500,00
-

82 877,48
537 596,00
34 705,00
43 998,00
137 230,00
50 013,00
34 266,00
866,00
12 109,00
2 112,00
108,00
320 249,00
73 437,00
2 578,00
17 075,00
3 268,00
240,00
42 067,00
639 562,00

946 980,00

3 382 201,09

4 183 180,00

5 929 908,70

VÝNOSY
Výnosy z tělovýchovy a sportu

Plán

Skutečnost

602-01
602-14
681-01
682-01
684-02
691-01

Tržby z tělovýchovných služeb
Tržby za reklamní služby
Příspěvky z vlastích zdrojů ČUS
Přijaté příspěvky
Oddílové příspěvky
Provozní dotace

30 000,00
10 100,00
30 000,00
31 000,00
630 400,00
-

27.700,00
30.000,00
105.582,00
74.257,00
623.164,00
18.000,00

CELKEM

731 500,00

878.703,00

Provozní výnosy

Plán

644-01
649-01
681-01
681-03
682-01
684-01

1 400,00
45 200,00

33 641,94
629,16
3000,00
64 600,00
30 000,00
44 425,00

46 600,00
Plán

176 296,10
Skutečnost

1 003 000,00
1 584 500,00
40 000,00
13 000,00
-

6 400,00
811 458,50
946 958,00
27 878,26
14 233,80
13 385,72
16 009,54
12 000,00
40 732,21
5 537 191,00

Úroky z běžného účtu
Jiné ostatní výnosy
Příspěvky z vlastních zdrojů ČUS
Státní příspěvek na údržbu a TVZ
Přijaté příspěvky
Členské příspěvky

CELKEM
Výnosy ze zdaňovací činnosti
602-11
602-12
602-13
602-15
602-17
604-11
644-12
644-13
649-11
652-11

Tržby za tělovýchovné služby
Tržby z pronájmu TVZ
Tržby z pronájmu nebytových prostor
Tržby z ubytovacích služeb
Tržby z ostatních služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky z termínovaného vkladu
Ostatní úroky daňové
Jiné ostatní výnosy
Tržba za prodej dlouhodobého majetku
CELKEM

2 640 500,00
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Skutečnost

7 426 247,03

VÝNOSY CELKEM
Náklady celkem
Výnosy celkem
Ztráta-ztráta

3 418 600,00
4 183 180,00
3 418 600,00

5 929 908,70
8 481 246,13

-764 580,00

2 551 337,43

8 481 246,13

KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013
Celkové hospodaření našeho sportovního klubu za rok 2013 vykazuje zisk ve výši 2 551 337,43 Kč
oproti předpokládané ztrátě -764 580,00 Kč.
Výsledný zisk hospodaření v uplynulém roce je dán
prodejem části pozemku v Zásobní zahradě ve výši 5 537 191,00 Kč. Po odečtu tohoto výnosu by byla ztráta
vyšší a to ve výši -2 346 291,57 Kč. Tuto ztrátu zapříčinily nižší tržby v kuželně a tenisu v Zásobní zahradě
kde tyto tržby pokryly náklady na provoz zhruba z 30%.
Oddíly, kromě oddílu tenisu a kuželek, obdržely dotaci od SK v celkové výši 164 484,00 Kč.
ZPRÁVY Z ČINNOSTI ODDÍLŮ
Při projednávání činnosti oddílů za rok 2013 výkonný výbor konstatoval, že pracovaly i hospodařily
vcelku dobře, a proto vyslovil všem aktivním funkcionářům, trenérům i členům, kteří se na zajištění této
činnosti podíleli, poděkování. V pěti oddílech SK je k 31. 12. 2013 sdruženo 241 členů což je oproti roku
2012 snížení členské základny o 21 členů.
Ze zpráv jednotlivých oddílů uvádíme stručný přehled z jejich činnosti.

KANOISTIKA
Oddíl, který má ve dvou sportovních odvětvích 37 členů vedl jeho předseda M. Hájek za účinné
pomoci především M. Kašpara a J. Maška. M. Hájek a J. Mašek jsou současně členy VV SK.
Vodní slalom – v roce 2013 fungovala v slalomové části oddílu 11 aktivních členů. Z toho se 9 zúčastňovalo
závodů pořádaných ČSK DV. Slalomová část oddílu má svoji základnu v Tróji v provizorní „loděnici“ – ve
dvou upravených stavebních buňkách.
Bohužel při povodni v červnu 2013 došlo prakticky ke zničení veškerého vybavení, které se
nepodařilo včas, těsně před přitékající vodu odstěhovat do bezpečí. Samotné buňky byly převráceny na bok a
odplaveny ze svých původních základů, kontaminovány bahnem. Notným úsilím všech členů, za vydatného
přispění vedení SK Žižkov a Městské části Praha – Troja, se podařilo tuto v podstatě provizorní, základnu
znovu obnovit.
Závodní činnost se rozděluje na účast v mistrovských soutěžích – ČP a NKZ. V těchto závodech
dosáhli naši členové maxima možného vzhledem k podmínkám, ve kterých probíhá příprava. Na kanoi
dvojic získala posádka Pavel Klimuškin – Martin Kašpar celkově 18. místo. Další účastník Viktor Míka
se v kategorii C1 umístil na 34. místě a v K1 na 40. místě.
Z NKZ si pak tito závodníci spolu s Vladimírem Buchnarem zajistili právo startu v ČP i v roce 2014. Ostatní
závodníci pak získali 2. či 3. výkonnostní třídu.
Martin Kašpar s Pavlem Klimuškinem se zúčastnili v srpnu závodů World Master Games v Turíně
(laicky známé jako „veteránská olympiáda“), kde se jim podařilo obhájit zlato z her před 4 roky v Sydney.
Martin Kašpar navíc získal stříbro v kategorii C1.
I v roce 2013 pořádal oddíl kanoistů 2. závody Českého poháru na divoké vodě. Oddíl tyto závody
zajišťuje organizačně, finančně pak ČSK DV. Tak, jako v předešlých letech, měl závod vysokou organizační
úroveň a byl velmi kladně hodnocen jak ČSK DV tak samotnými účastníky závodu.
V rámci závodů i tréninků je využívána ubytovna ve vodáckém areálu. Bohužel její stav neumožňuje
nějaké výraznější využití.
Rafting – v části raftingu je 26 členů oddílu.
Sportovní výsledky
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Nejúspěšnější ženská osádka Jezinky ukončila aktivní činnost, přesto že netrénovaly, převážně se
umísťovaly do 3. místa
Mužské posádky se drží výsledkově v první polovině startovního pole, v kategorii veteránů se
umísťuje do 3. místa.
Mužská a ženská posádka R6 se zúčastnily červnových závodů ve Finsku, kde obsadily ženy 1. a
muži 2. místo.

Tak, jako v předešlých letech i v roce 2013 uspořádal oddíl raftové závody, a to MČR R4 Trnávka – LOAP
CUP, který patří mezi nejvýznamnější závody v Evropě, kterého se zúčastnilo 40 posádek

KUŽELKY
Oddíl kuželek vedl předseda Martin Lukáš, který je současně členem VV SK a představenstva ZZ
a.s. Oddíl měl v roce 2013 37 členů z toho 3 hostující hráčky.
Hráči a hráčky jsou rozděleni do čtyř družstev. Činnost oddílu zajišťuje předseda společně s vedoucími
jednotlivých družstev A. Sailerovou (družstvo žen), B. Strnadem (družstvo C), P. Váňou (družstvo B) a M.
Lukášem (družstvo A).
Výsledky v soutěžích Mistrovství Prahy 2011/2012:
Družstvo A: V loňském roce se družstvu A podařilo vyhrát jarní část soutěže a postoupit z prvního místa do
MP 1, nejvyšší Pražské soutěže. Letošní ročník (2013/2014) se snaží aklimatizovat v MP 1, ale výkony
soupeřů v této soutěži jsou o poznání lepší, takže se stále pohybuje v sestupových vodách. Bodová ztráta na
vyšší družstva však není velká, a tak věříme, že si místo v MP 1 udrží.
Družstvo B: V loňském ročníku MP II, skončilo na 10. místě. V letošním ročníku (2013/2014) se zatím
pohybuje v prostřední části tabulky. Jarní část však začalo dobře a tak věříme, že se bez problémů udrží
v MP II.
Družstvo C: V loňském ročníku skončilo nakonec na třetím místě jen o skóre od postupu do MP 3. Také
letos se jim daří a tak se necháme překvapit, kam až dojdou v tabulce. Momentálně jsou na čtvrtém místě.
Do oddílu přišli dva noví hráči, nicméně situace s členskou základnou je stále špatná.
Družstva a jednotlivci se během sezóny účastní řady turnajů pořádaných pražskými oddíly, na kterých si
platí startovné. Na Mistrovství Prahy žen se nám velmi dařilo a A. Sailerová se stala přebornicí Prahy. I.
Sedláčková skončila na 8. místě. Mužům se tak dobře nedařilo a nejlepší P. Hrubý skončil na 21. místě, M.
Všetečka na 24. místě a P. Váňa (6. v kvalifikaci) na 35. místě.

LEDNÍ HOKEJ
Oddíl vedl předseda p. Kindl, sekretář oddílu p. Fojt a vedoucí družstva mužů p. Orság. Oddíl má 30
členů. Členská základna se skládá z družstva mužů a funkcionářů oddílu.
V sezoně 2013/2014 skončilo družstvo na 7. místo s 21 body z 22 utkání při pasivním skóre 125:164.

TENIS
Sezóna 2013 proběhla v tenisovém klubu Primaska v očekávání výsledků soudní pře o určení
vlastnictví k nemovitostem, na nichž stojí dvorce a budova. Proto se výbor (předseda Wollner, členové
Chaloupka, Hájek, Štorek) rozhodl nepodnikat nutné technické úpravy a tím ušetřit SK finanční prostředky.
Bez oprav zůstala zeď mezi dvorci a prostorem provizorního parkoviště. Bez výměny zůstaly lajny na
dvorcích, na provizorně opravených se naštěstí nikdo z hráčů nezranil.
Jako správci nadále fungovali Freund a Bláha, ten však musel kvůli operaci svoji činnost předčasně ukončit
v polovině sezóny. O bar a úklid se starala pí. Freundová.
Sportovní činnost na Primasce. Družstvo A potvrdilo svojí stálou výkonností příslušnost do 2. třídy
pražských soutěží. Totéž platilo o dalších třech týmech, 2. třídu udržel A tým seniorů, 3. třídu B týmy
dospělých a seniorů.
Vrcholem klubových sportovních aktivit na Primasce tradičně zůstala oblíbená dlouhodobá Liga rekreantů
výborně organizovaná p. Nopem.

6

TURISTIKA
Oddíl Světlušek vede Dominika Zábranská. V roce 2013 měl oddíl 31 členů (7 vedoucích, 24 dětí).
Činnost oddílu zůstala ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Věnovaly jsme se pravidelně středečním
schůzkám, jednodenním výpravám i trojdenním akcím. Od září máme nové téma a to DOMOVNÍ
ZNAMENÍ.
Oddíl uskutečnil celkem 39 schůzek a 13 jednodenních výprav do okolí Prahy v turistickém duchu
jak je zvykem oddílu. Dále oddíl uspořádal pro své členy 6 třídenních, tedy víkendových akcí. Oddíl
spolupracuje na některých akcích pro starší členy, Vánočních výpravách a při stavbě letního tábora s
chlapeckým oddílem Táborníci, sídlícím při Jarovské škole.
Tak, jako už tradičně uspořádal oddíl Světlušek pro své členky třítýdenní Letní tábor v Bácovicích.
Tábora se zúčastnilo 20 dětí, 7 vedoucích a 1 instruktor.
Oddíl prezentuje svoji činnost na internetových stránkách oddíl www.volny.cz/svetlusky.
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ODDÍLŮ K 31. 12. 2013
ODDÍLODBOR
KANOISTIKA
KUŽELKY
LEDNÍ HOKEJ
TENIS
TURISTIKA
CELKEM

NÁKLADY

- ZTRÁTA
+ ZISK

VÝNOSY

ODÍLOVÉ
PŘÍSPĚVKY

ČLENSKÉ
PŘÍSPĚVKY

161 743,00

141 982,00

-19 761,00

23 800,00

8 800,00

99 502,70

115 281,00

17 566,30

62 481,00

6 200,00

272 078,00
10 227,00

182 160,00
395 080,00

-89 918,00
384 853,00

160 753,00

5 600,00

369 930,00

18 400,00

99 005,00

44 200,00

-54 805,00

6 200,00

3 850,00

638 967,70

878 703,00

239 735,00

623 164,00

42 850,00

KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ODDÍLŮ V ROCE 2013
Oddíl kanoistiky – celkové čerpání výdajů a plnění příjmů bylo v souladu se schváleným
rozpočtem. Čerpání výdajů bylo především na účast v soutěžích, pořádání závodů (rafty MČR a EP) na USD
Trnávka. Celoroční odvody oddílových a členských příspěvků byly naplněny v rozpočtované výši. Oddíl
v plné výši nevyčerpal dotaci od SK – 41 000,- Kč.
Oddíl kuželek – oddíl provozuje svoji činnost v herně kuželny, kterou má SK pronajatou od Zásobní
zahrady a.s. čímž oddílu nevznikají náklady na pronájem kuželny. Finanční prostředky oddíl použil na
pokrytí nákladů spojených se startem v soutěžích a na zabezpečení turnajů, které oddíl pořádal. Zisk, který
oddíl vykazuje za rok 2013, byl vytvořen kladným výsledkem výběru startovného při pořádání turnajů.
Oddíl ledního hokeje – náklady čerpány na pronájem ledové plochy, na které byla VV SK
poskytnuta mimořádná dotace ve výši 57 000,- Kč nad rámec schválené dotace od SK. Oddíl získal reklamu
10 000,-Kč a sponzorská dar 9 000,-Kč. Oddílové příspěvky byly plněny v mírně vyšší částce, členské
příspěvky byly mírně nižší.
Oddíl tenisu – oddíl čerpal výdaje převážně na nákup tenisových míčku a odměnu za vedení členské
základny. U příjmů se podařilo získat vyšší příjem za získání finančních darů. Oddílové i členské příspěvky
byly přijaty v rozpočtované výši. Celkový zisk hospodaření oddílu – 384 853,00,- Kč částečně pokrývá
ztrátu hospodaření provozu objektu Primaska .
Oddíl turistiky – čerpání výdajových položek převážně na poznávací výpravy, pořádání letního
tábora pro oddíl Světlušek bylo v souladu s plánovaným rozpočtem. Pronájem klubovny ve výši 40 000,- Kč
byl částečně uhrazen z grantu poskytnutého Městkou částí Praha 3 ve výši 18 000,- Kč. Celoroční odvod
oddílových a členských příspěvků byl splněn. Náklady oddílu byly rovněž částečně kryty darem od firmy
NET4GAS s.r.o. ve výši 10 000,-Kč.
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