ZÁPIS č. 3/2018
z jednání výkonného výboru SK Žižkov Praha konaného 19. 4. 2018
Přítomni:
Hosté:

pp. M. Hájek, Truksa, Kindl,
Kotrba - tajemník, Weisserová - KK, St.Hájek - KK, Štorek - člen tenis. oddílu,
Makovec- člen tenis.oddílu

Program:

1. zpráva členů oddílu tenisu
2. kontrola úkolů
4. příprava VH
5. různé

1.

Po zahájení schůze předseda informoval přítomné o úmrtí dlouholetého předsedy SK Žižkov pana
Jiřího Šimáčka a požádal oddílové zástupce o informování svých oddílových členů o této smutné
události.
Poté požádal členy tenisového oddílu o informování VV ohledně změn v oddíle a ve středisku
„Primaska". Na dotaz kooptace do VV bylo zástupcům TO sděleno, že nejdříve musí stávající člen
zastupující oddíl tenisu p.Sochor jednoznačně odstoupit a to v písemné formě. Vzhledem k brzkému
termínu VH proběhne případná volba nového člena VV na této VH.
VV bere na vědomí hledání nové pracovní síly pro středisko „Primaska“ a předseda požádal zástupce
tenisu o informování sekretariátu ve věci změn týkajících se provozu areálu „Primaska“,co nejdříve.
VV se zástupci TO prodiskutoval příčiny schodku v hospodaření střediska „Primaska“ a členy výboru
TO byl VV ujištěn o zájmu tento stav řešit.
VV požádal zástupce TO o konkrétní představu a rozpočet nového kotle (systému) na topení a teplou
vodu.
Předseda informoval přítomné o ukončení pronájmu skladové místnosti firmou „Opravy notebooků“ a
předání klíčů.
VV vyzývá všechny oddíly k přehlednějšímu zadávání příkazů plateb převodem, hlavně co se týče
identifikace a zařazení platby.

2. Návrh rozpočtu 2018 a hospodaření 2017, úprava Stanov
Předseda informoval VV o návrhu rozpočtu v podobné výši jako v loňském roce a vyzval
jednotlivé zástupce k průběžné kontrole hospodaření v on-line systému. Se členy VV a KK byly
prodiskutován návrh změn Stanov, až došlo všemi zúčastněnými ke shodě. Předseda požádal zástupce
oddílů, aby záležitosti, které schvaluje VH, prodiskutovali se svými delegáty a připomínky se vyřešily
před termínem schválení na VH.

3. Příprava VH

Předseda seznámil přítomné se stavem členské základny SK k datu 31.3.2018. VV odsouhlasil klíč
k počtu delegátů jednotlivých oddílů, a to že na každých započatých 20členů je jeden delegát. Po
připomínce paní Weisserové, že by chtěla zakomponovat pravidlo počtu delegátů do Stanov, VV
konstatoval, že toto pravidlo Stanovy řeší zcela standardně a zákonně.
VV rozhodl o počtu volených osob do představenstva ZZ a.s. v počtu 5, bez pravidel oddílové či
klubové příslušnosti.
Na VH se budou schvalovat noví členové VV, vznik nového oddílu Kettlebell Sport, dovolení člena
VV do lichého počtu a 5 členů představenstva ZZ a.s. Na následné schůzi VV se zvolí nový člen
Předsednictva SK.(statutární orgán)
Členové VV(zástupci oddílů) mají za úkol seznámit své delegáty VH s těmito návrhy a
rozhodnutími a do VH vyjasnit a vyřešit případné připomínky.
Termín VH navrhnul VV na minulé schůzi 21.3.2018 (viz zápis) a nyní potvrdil na středu
16.5.2018 v 18hod. v sídle SK. Pozvánka bude v co nejkratším termínu zaslána předsedům
(zástupcům) oddílů.

4. Různé
Předseda informoval přítomné o zamítnutí žádosti o dotaci MČPh - 3 pro oddíl kuželek i turistiky.
Se zástupci tenisu potvrzena schůzka ohledně rezervačního systému na „Primasce“

Přítomní diskutovali o konečném termínu zaplacení členských příspěvků a návaznosti termínu VH.
VV se touto problematikou bude zabývat v budoucnu.
Na závěr diskutovali účastníci o činnosti SK a provozu všech středisek a shodli se na zájmu
spolupráce, potřebné k dobrému fungování všech organizačních složek SK.

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

